ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SFANTU GHEORGHE
HOTARARE
privind aprobarea organizarii si funcţionării reţelei şcolare a instituţiei de
invăţământ de stat cu personalitate juridică din comuna Sfantu Gheorghe
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SFANTU GHEORGHE , JUDETUL IALOMITA .
Având in vedere :
- expunerea de motive a primarului inregistrată sub nr. 644 din 2013 ;
- Avizul nr. 548 din 17.01.2013 al Inspectoratului Şcolar al judetului Ialomiţa,
inregistrat la Primaria comunei Sfantu Gheorghe sub nr. 4461 din 21.01.2013 ;
- raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr. 665 din 21.02.2013 ;
- raportul de avizare al comisiei permanente pentru agricultura, protectia
mediului,invatamant , sanatate şi familie, inregistrat sub nr. 21 din 21.03. 2013. ;
- prevederile art. 61, alin (2) din Legea nr. 1/2011 a Educatiei Nationale si ale art.3 din
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Educatiei ,Cercetarii ,Tineretului si Sportului
nr.3753 din 2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de
invatamant , cu modificarile si completarile ulterioare
In temeiul prevederilor art 36, alin (2), lit. d, coroborat cu alin (6), lit.a), respectiv art.45 din
Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile şi
completarile ulterioare ,
HOTARASTE :
Art.1 . Se aproba organizarea si functionarea reţelei şcolare a instutiţiei de invăţământ de
stat cu personalitate juridică din comuna Sfantu Gheorghe -“ ŞCOALA GIMNAZIALA MALU,
nivel prescolar, nivel primar si nivel gimnazial, pentru anul scolar 2013/2014 astfel :
a) nivel prescolar – 2 grupe- 60 copii ;
b) nivel primar – clasa pregatitoare : 1 clasa- 17 elevi
- clasa I : 1 clasa - 13 elevi;
- clasa a II-a : 1 clasa - 16 elevi ;
- clasa a III-a : 1 clasa - 22 elevi
- clasa a IV –a : 1 clasa - 13 elevi ;
c) nivel gimnazial - clasa a V-a : 1 clasa - 13 elevi;
- clasa a VI –a : 1 clasa - 15 elevi;
- clasa a VII –a : 1 clasa - 13 elevi;
- clasa a VIII –a : 1 clasa – 19 elevi.
Art.2 Scoala Primara Sfantu Gheorghe va functiona ca structura a unitatii scolare cu
personalitate juridica , nivel de invatamnt prescolar si primar .
Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştintă cetăţenilor prin afişare la sediul
Primăriei comunei Sfantu Gheorghe..
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată , prin grija secretarului comunei Primarului
comunei Sfantu Gheorghe şi Inspectoratului Şcolar al judetului Ialomiţa, in vederea aducerii la
indeplinire.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Fernolend Georgeta

Nr.17
Adoptata la Sfantu Gheorghe
Azi 29.03.2013

CONTRASEMNEAZA,
Secretar al comunei
Nita Tamara Ionela

Nr. ______ / ________2013.

JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA SFANTU GHEORGHE
Nr. ______din ________ 2013

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea functionarii retelei
scolare a institutiei de invatamant de stat cu personalitate juridica
din comuna Sfantu Gheorghe

Primarul comunei Sfantu Gheorghe , judetul Ialomita, propune Consiliului local
adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea functionarii retelei scolare a
institutiei de invatamant de stat cu personalitate juridica din comuna Sfantu Gheorghe ,
pentru anul scolar 2013/2014.
In conformitate cu prevederile art. 19 si a art 61 alin (2) din Legea nr. 1/2011 a
Educatiei Nationale, reteaua scolara a unitatilor de invatamant de stat si particular
preuniversitar se organizeaza de catre autoritatile administratiei publice locale, cu avizul
conform al inspectoratelor scolare.
Avand in vedere adresa nr. 432 / 17.01.2013 a Inspectoratului Scolar al judetului
Ialomita prin care se comunica acordarea avizului conform pentru organizarea retelei
scolare pentru Scoala gimnaziala Malu , nivel prescolar, primar si gimnazial , precum si
prevederile art. 36 alin (6), lit a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propun consiliului local
adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea organizarii si functionarii retelei
scolare pentru anul scolar 2013/2014 la Şcoala gimnaziala Malu din comuna Sfantu
Gheorghe .

PRIMAR,
Gomes Iuliana Livia

JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA SFANTU GHEORGHE
Nr. ____ din ________ 2013.

RAPORT
la proiectul de hotarare privind aprobarea organizarii si functionarii retelei
scolare a institutiei de invatamant de stat cu personalitate juridica
din comuna Sfantu Gheorghe

Secretarul comunei Sfantu Gheorghe, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea
organizarii si functionarii retelei scolare a institutiei de invatamant de stat cu
personalitate juridica din comuna Sfantu Gheorghe, constat următoarele :
- proiectul de hotărâre este iniţiat de către primarul comunei Sfantu Gheorghe,
conform prevederilor Legii nr. 215/2001 , privind administraţia publica locala, cu
modificările si completările ulterioare;
- aprobarea organizării si funcţionarii reţelei şcolare a instituţiei de
invatamant de stat cu personalitate juridica din comuna Sfantu Gheorghe, se face in
conformitate cu prevederile art. 61 alin (2) din Legea nr. 1 /2011 a Educaţiei Naţionale .
Având in vedere prevederile art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare,
propun Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre .

SECRETAR,
Nita Tamara Ionela

