ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SFÂNTU GHEORGHE

P RO I E C T D E H O T Ă R Â R E
privind aprobarea atribuirii denumirilor unităţilor de învăţământ, începând cu
anul şcolar 2012/2013 la nivelul comunei Sfântu Gheorghe

Consiliul Local al comunei Sfântu Gheorghe ;
Analizând :
- nota de fundamentare a primarului prin care arată necesitatea aprobării atribuirii
denumirilor unităţilor de învăţământ, începând cu anul şcolar 2012/2013 la nivelul
comunei Sfântu Gheorghe ;
- raportul secretarului comunei inregistrat la nr. ........./..................
- avizul comisiei de invatamant nr.........../..............
Având in vedere:
- adresa nr.436 din 10.01.2013 a Instituţiei Prefectului Judeţul Ialomiţa referitoare la
modificarea in cadrul denumirilor unitaţilor administrativ teritoriale,conform Legii
nr.2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Romaniei, republicata cu
modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.5 lit.b) din Ordinul nr. 6564/2011 al Ministrului
Educaţiei,Cercetării,Tineretului şi Sportului, art.61 din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.2 din Ordonanţa Guvernului nr.
63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 48/2003,cu modificările şi completările ulterioare, si ale Legii
nr.2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Romaniei, republicata cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 36 alin.(6) pct.1 coroborat cu art.45 alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001,republicată,cu modificările şi completările ulteriore,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 - Se aprobă atribuirea denumirilor unităţilor de învăţământ, începând cu
anul şcolar 2012/2013 la nivelul comunei Sfântu Gheorghe după cum urmează :
A.
Unitate de învăţământ cu personalitate juridică
Denumirea unitatii de Nivel de
Adresa
învăţământ cu
şcolarizare
personalitate juridică
PRE,
Malu, strada Principala,nr.28
SCOALA GIMNAZIALA PRI,
MALU
GIM

B.
Unităţi de învăţământ fără personalitate juridică (structuri arondate)
Denumirea unitatii de Nivel de
Adresa
învăţământ fara
şcolarizare
personalitate juridică
PRE,
Sfântu Gheorghe , strada
SCOALA PRIMARA
PRI,
Scolii ,nr.23
SFÂNTU GHEORGHE

Art. 2. Prezenta hotarare se comunica :
Institutiei Prefectului jud.Ialomita ;Primarului comunei
Sfântu Gheorghe ; Inspectoratului Şcolar al judeţului Ialomita, Scolii cu clasele I VIII
Malu, se aduce la cunoştinţă publică prin afişare .

INITIATOR ,
PRIMAR – Gomes Iuliana Livia

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA SFÂNTU GHEORGHE
PRIMAR

Expunere de motive
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii denumirii unitatilor de
invatamant ,incepand cu anul scolar 2012/2013 la nivelul comunei Sfantu
Gheorghe
Având în vedere prevederile art. 61 din Legea nr. 1/2011, Legea educaţiei
naţionale,reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar
se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al
inspectoratelor şcolare.
Conform prevederilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002, atribuirea sau
schimbarea de denumiri se va face de către consiliile locale, prin hotărâre, pentru
parcuri,pieţe, oboare, cartiere, străzi, staţii ale mijloacelor de transport în comun,
precum şi pentru obiective şi instituţii de interes local aflate în subordinea lor.
Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6564/2011
privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din
sistemul de învăţământ preuniversitar prevede la art. 2 că începând cu anul şcolar 20122013, uniţăţile de învăţământ preuniversitar de stat, confesional şi particular din
sistemul naţional de învăţământ vor avea denumiri în conformitate cu prevederile
procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ preuniversitar.
Scoala cu clasele I VIII Malu a solicitat aprobarea atribuirii denumirii în Scoala
Gimnaziala Malu unitate cu personalitate juridica si pentru Scoala cu clasele I IV
Sfintu Gheorghe , in Scoala Primara Sfântu Gheorghe unitate arondata fara
personalitate juridica , prin adresa înregistrată la instituţia noastră sub numărul 785/
07.03.2012
Având în vedere cele de mai sus, vă propun spre aprobare proiectul de hotărâre
inaintat.

PRIMAR ,
Gomes Iuliana Livia

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA COMUNEI SFÂNTU GHEORGHE
SECRETAR

Raport de specialitate
la Proiectul de hotărîre privind aprobarea atribuirii denumirii unitatilor de
invatamant ,incepand cu anul scolar 2012/2013 la nivelul comunei Sfantu
Gheorghe

Secretarul comunei Sfântu Gheorghe având în vedere prevederile art. 61 din
Legea nr. 1/2011, Legea educaţiei naţionale a art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr.
63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri şi a Ordinului Ministrului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6564/2011 privind aprobarea Procedurii
de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul de învăţământ
preuniversitar şi considerând că Scoala cu clasele I_VIII Malu a făcut progrese
remarcabile privind condiţiile şi calitatea actului educaţional în învăţământul gimnazial,
Consiliul Profesoral al şcolii a propus atribuirea denumirii unităţilor de învăţământ .
În acest sens conform art. 2 din Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului nr. 6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a
denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul de învăţământ preuniversitar, începând
cu anul şcolar 2012-2013, uniţăţile de învăţământ preuniversitar de stat, confesional şi
particular din sistemul naţional de învăţământ vor avea denumiri în conformitate cu
prevederile procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ preuniversitar.
În conformitate cu prevederile procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de
învăţământ preuniversitar, denumirea unităţii de învăţămât trebuie să reflecte nivelul cel
mai înalt de învăţământ şcolarizat în unitatea de învăţământ respectivă.
Astfel, începând cu anul şcolar 2012 - 2013, unităţile de învăţământ preuniversitar de
stat şi particular vor avea denumirile următoare:
a) unităţile de învăţământ pentru educaţie timpurie:
(i) creşă;
(ii) grădiniţă cu program normal/cu program prelungit/cu program săptămânal;
(iii) centru de zi;
b) unităţile de învăţământ pentru învăţământul primar:
- şcoală primară;
c) unităţile de învăţământ pentru nivel secundar inferior sau gimnazial:
- şcoală gimnazială;
d) unităţile de învăţământ pentru nivelul secundar superior sau liceal:
(i) liceu teoretic;
(ii) liceu vocaţional;
(iii) liceu cu program sportiv;
(iv) club sportiv şcolar;
(v) liceu tehnologic;
e) colegiu/colegiu naţional - unităţile de învăţământ care la data intrării în vigoare a
prezentei proceduri au dobândit denumirea de colegiu/colegiu naţional îşi păstrează

denumirea în forma respectivă, conform ordinului ministrului în baza căruia li s-a atribuit
denumirea:

f) unităţile de învăţământ pentru nivelul postliceal:
- şcoală postliceală;
g) unităţile de învăţământ pentru învăţământul profesional:
- şcoală profesională;
h) unităţile de învăţământ pentru învăţământul de artă:
- şcoală de artă;
i) unităţile de învăţământ pentru învăţământul special:
- şcoală pentru copii cu deficienţe.
Ca urmare a celor prezentate propunem atribuirea denumirii unitatilor de
invatamant de pe raza localitatii dupa cujm urmeaza :

A.
Unitate de învăţământ cu personalitate juridică
Denumirea unitatii de Nivel de
Adresa
învăţământ cu
şcolarizare
personalitate juridică
PRE,
Malu, strada Principala,nr.28
SCOALA GIMNAZIALA PRI,
MALU
GIM

B. Unităţi de învăţământ fără personalitate juridică (structuri arondate)
Denumirea unitatii de Nivel de
Adresa
învăţământ fara
şcolarizare
personalitate juridică
PRE,
Malu, strada Principala,nr.28
SCOALA PRIMARA
PRI,
SFÂNTU GHEORGHE

Având în vedere cele de mai sus, susţinem proiectul de hotarare initiat de
primarul localitatii .

SECRETAR,
Nita Tamara Ionela

