ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA GOHOR
CONSILIUL LOCAL
PROICT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea organizării reţelei şcolare pentru anul 2021-2022, la nivelul comunei Gohor,
judeţul Galaţi
--------------------------------------------------------------------------------------------------Iniţiator: Sîrghie Gelu – primarul comunei Gohor, judeţul Galaţi
Nr.de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4712/18.11.2020 ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------Consiliul local al comunei Gohor, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară, din data de .
Analizând referatul de aprobare al d-lui Sârghie Gelu, primarul comunei Gohor,
înregistrat cu nr. 4712/18.11.2020
Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din aparatul de
specialitate al primarului cu nr. 4713/18.11.2020;
Având avizul Comisiilor de specialitate nr. 2 și 3 din cadrul Consiliului Local al comunei
Gohor;
Văzând adresa cu nr. ........................ a Inspectoratului Şcolar Galaţi, prin care se
transmite avizul conform privind organizarea reţelei şcolare pentru anul școlar 2021-2020, la
nivelul comunei Gohor, judeţul Galaţi;
În conformitate cu prevederile:
• Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cap. III, art. 61, alin. 2
• Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5090/ 30 august
2019 privind Metodologia 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 , art. 24)
În temeiul art. 129, alin (1), ale alin (2) lit. a) și d), ale alin. (7), lit a) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ.
În baza art. 139, alin. (1) ale art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3
iulie 2019 privind Codul administrativ.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GOHOR,
Adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. – Se aprobă organizarea reţelei şcolare pentru anul 2021-2022, la nivelul comunei
Gohor, judeţul Galaţi conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art.2. – Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate prin grija secretarului
general al comunei Gohor.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Meluță ARITON
Total
consilieri
Prezenți
Pentru
Impotrivă
Abțineri

13

-

Contrasemnează,
Secretar general,
Adriana Iulia ONICA

