ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GOGOȘARI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rețelei școlare de pe raza comunei Gogoşari, județul Giurgiu, pentru anul școlar 20202021
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GOGOŞARI
întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere:
- avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu nr.12375/16.12.2019;
- referatul de aprobare nr. 6015/19.12.2019 al primarului comunei Gogoșari;
- raportul de specialitate nr. 6016/19.12.2019 întocmit de secretarul general al comunei;
- avizul nr. 6081/23.12.2019 al comisiei învățământ, sănătate, cultură, protecție socială;
- prevederile art.129 alin.(7) lit.a), art.139 alin.(1), art.197 alin.(1), (2), (4), art.198 alin.(1)-(2) şi art.200 din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Raportul argumentativ nr.1048/27.11.2019 al Şcolii Gimnaziale ,,Marin Gh. Popescu”;
- prevederile art. 19 alin.(4) şi art. 61 alin.(2) teza I-a, din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările
și completările ulterioare;
- prevederile art.24 şi art.25 alin.(1) din Ordinul M.E.N. nr.5090/2019 pentru pentru aprobarea Metodologiei
privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de
preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea
organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă rețeaua școlară a unităţilor de învățământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a
comunei Gogoşari, județul Giurgiu, pentru anul școlar 2020-2021, după cum urmează:
Denumirea unității de învățământ cu
personalitate juridică-adresa, nr.telefon/fax/email/niveluri de învățământ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MARIN GH.
POPESCU”
Comuna Gogoşari
Adresa: str. Principală, nr.285
Tel/fax: 0246/228149
Nivel școlarizare: PRE, PRIM, GIM

Denumirea unității de învățământ fără
personalitate juridică (arondată)-adresa,
nr.telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ
ŞCOALA PRIMARĂ ,,MARIN DRĂCEA”
Loc. Izvoru, Comuna Gogoşari
Nivel școlarizare: PRE, PRIM

Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Giurgiu în vederea exercitării
controlului de legalitate, Primarului comunei Gogoşari, compartimentului Financiar-Contabil, Inspectoratului Școlar
Județean Giurgiu, Școlii Gimnaziale ,,Marin Gh. Popescu“, și va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului
general al comunei.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Chican Constantin

Contrasemnează,
Secretar general,
Brebenel Aurelia

Gogoșari, 30.12.2019
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