
                                      ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

H O T Ă R Â R E
privind  organizarea reţelei şcolare 

 la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa
pentru anul şcolar 2014- 2015

 
Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 
Având în vedere:
-  prevederile  art.  19  alin.  1-4  şi   art.  61  alin.  2  din  Legea  nr.  1/2011  a  educaţiei   naţionale,  cu  modificările  şi

completările ulterioare,
- avizul conform nr.  471 din 17.01.2013 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa- Compartiment Reţea Şcolară;
- avizul conform nr.  472 din 17.01.2013 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa- Compartiment Reţea Şcolară;
Examinând:
- adresa nr. 660 din 10.02.2014 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa;
-  expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja, în calitatea sa de iniţiator, înregistrată

sub nr. nr. 722 din 20.03.2014;
   -  raportul  nr. 721 din 20.03.2014  al viceprimarului comunei Gheorghe Doja;
   - raportul nr. 723 din 20.03.2014 al comisiei  juridice şi de disciplină;

- raportul nr. 724 din 20.03.2014 al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte,  învăţământ ,  sănătate şi familie,
muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, din cadrul  consiliului local,

În temeiul prevederilor art. 23, art.36 alin. 2, lit. a) coroborat cu  alin. (3) lit. b),  alin. 2 lit. d) coroborat cu  alin. 6, lit.
a), pct. 1,  art. 45  alin. 1  şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările si completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1  – Pentru anul şcolar 2014 - 2015,  se menţine  organizarea reţelei şcolare  la nivelul comunei
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  cum a fost organizată pentru anul şcolar 2013 - 2014, prin Hotărârea Consiliului
Local al comunei Gheorghe Doja cu nr. 5 din 31.01.2013, astfel:

 UNITATE ŞCOLARĂ CU
PERSONALITATE JURIDICĂ

 (Nivelul de învăţământ)

Unitate şcolară care va funcţiona ca structură a
unităţii şcolare cu personalitate juridică

 (nivelul de învăţământ)

 ŞCOALA   GIMNAZIALĂ
 GHEORGHE DOJA 

 (PREŞCOLAR, PRIMAR, GIMNAZIAL)
-

Art.  2 -  (1)  Prezenta a fost adoptată cu respectarea art. 45 alin. (1)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2)Primarul comunei Gheorghe Doja va aduce la îndeplinire  prezenta hotărâre.
   Art. 3 -  Prezenta va fi comunicată Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa, Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa,
primarului comunei Gheorghe Doja şi va fi  adusă la cunostinţa cetăţenilor prin afisare la sediul Primăriei comunei Gheorghe
Doja şi pe site-ul www.gheorghe dojail.ro. de către secretarul comunei Gheorghe Doja.

Preşedinte,                                                                  Contrasemnează  pentru legalitate
                    Grigore Mineţa                                                                               Secretar, 
                                                                                                                        Praf Monica  
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