ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL

ALEXANDRU ODOBESCU

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

Cod 917007,comuna Alexandru Odobescu, jud. Călăraşi, România cod fiscal : 3966281
HOTARARE
privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar in anul scolar
2020-2021, in comuna Alexandru Odobescu, judet Calarasi
Consiliul local Alexandru Odobescu , întrunit în şedinţa ordinară din data de
21.01.2020;
Avand in vedere:











Adresa nr. 3084/13.11.2019 a ISJ Calarasi;
Adresa nr.740/26.11.2019 inaintata de Scoala Gimnaziala nr.1 Nicolae Balcescu;
Referatul de aprobare nr. 4140/15.11.2019 emis de initiatorul proiectului de hoatare;
Proiectul de hotarare nr.4023/26.11.2019
Avizul conform nr.3084/13.12.2019
Prevederile art. 19, alin 4, art 61-63 din Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Prevederile O.M.E.N nr.5090/30.08.2019 pantru aprobarea Metodologiei privind
fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat ;
Avizul comisiei juridice si de disciplina
prevederile art. art.136 alin. (1) , art.129 alin.2 lit.d si alin 7 lit. a din OUG 57/2019
privind Codul administrativ,
in temeiul art 139 alin 1 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,
H O T A R A S T E,

Art.1 Organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar in anul
scolar 2020-2021, in comuna Alexandru Odobescu, judet Calarasi, care ramane
neschimbata fata de anul anterior, conform anexei ce face parte integranta din prezentul
proiect.
Art.2 Cu ducere la indeplinire a hotararii se insarcineaza primarul comunei Alexandru
Odobescu.
Preşedinte şedinţă,
Stanescu Nelu

Contrasemnează Secretar,
Ispas Vasile

Nr. 4
Adoptată la comuna Alexandru Odobescu
Astăzi. 21.02.2020
Adoptată cu 10 voturi pentru , împotrivă nu , abţineri nu

.

Anexa la HCL nr.4/21.01.2020
ANEXA
retea scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar in anul scolar 2020-2021, in comuna
Alexandru Odobescu, judet Calarasi
N.r
crt
1

Unitatea de
invatamant cu
personalitate
juridica
Scoala Gimnaziala
nr .1 Nicolae
Balcescu

2

Structuri arondate

Scoala Gimnaziala
nr .2 Al.Odobescu
GPN. NR .1
Nicolae Balcescu

3
4

GPN. NR .2
Al.Odobescu

5

GPN . NR.3
Galatui

Adresacompleta

Observatii

Str.Centrala nr. 27
tel/fax.0242533655
scoalaalex.odobescu@yahoo.com
Str.Berzei nr. 36 tel/fax.0242533555
scoalaalex.odobescu@yahoo.com
Str.Centrala nr. 25
tel/fax.0242533655
scoalaalex.odobescu@yahoo.com
Str.Berzei nr. 38
8tel/fax.0242533555
scoalaalex.odobescu@yahoo.com
Str Gaunosi nr. 42

Consideram ca nu necesita reorganizarea .

Presedinte sedinta,
Stanescu Nelu

Secretar,
Ispas Vasile

ROMÂNIA
JUDEȚUL CALARASI
COMUNA ALEXANDRU ODOBESCU

PRIMAR
EXPUNERE DE MOTIVE
Pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind rețeaua școlară ce va funcționa în
comuna Alexandru Odobescu în anul școlar 2020-2021
Conform prevederilor din Ordinul MEN nr. 5090/30.08.2019 pentru aprobarea
Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat,
evidența efectivelor de școlari si elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și
emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar
pentru anul școlar 2020-2021, organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de
stat se realizează prin hotărâre a consiliului local, cu avizul conform al Inspectoratului Școlar.
Obținerea avizului conform este obligatoriu, lipsa acestuia atrăgând nulitatea hotărârii consiliului
local. Pentru obținerea avizului conform este necesară respectarea unor etape, ca primă etapă fiind
realizarea proiectului de rețea școlară și transmiterea acestuia în vederea primirii avizului
conform.Prin urmare supunem aprobării Consiliului local al comunei Alexandru Odobescu , a
proiectului de hotărâre privind rețeaua școlară ce va funcționa în comuna Alexandru Odobescu în
anul școlar 2020-2021.

PRIMAR,
Niculae EREMIA

ROMÂNIA
JUDEȚUL CALARASI
COMUNA ALEXANDRU ODOBESCU

RAPORT DE SPECIALITATE
Pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind rețeaua școlară ce va funcționa în
comuna Alexandru Odobescu în anul școlar 2020-2021
Având în vedere prevederile din OMEN nr.5090/30.08.2019 privind Metodologia
pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și emiterea avizului conform în vederea organizării
rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021 și văzând adresa Școlii
Gimnaziale nr1 Nicolae Balcescu prin care se propune rețeaua școlară pentru anul școlar 2020-2021,
propunem a se emite Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare ce va funcționa în comuna
Alexandru Odobescu în anul școlar 2020-2021.

Viceprimar,
George DINU

