ROMANIA
CONSILIUL LOCAL GREACA
JUDEŢUL GIURGIU

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organizării reţelei şcolare la nivelul comunei
Greaca pentru anul şcolar 2021 - 2022
Iniţiator proiect: Mihai Florentin Surduleasa, primarul comunei Greaca
Nr. şi data proiectului de hotărâre: 1/09.11.2020
CONSILIUL LOCAL GREACA, JUDEŢUL GIURGIU;

Întrunit
în şedinţa extraordinară din data de 08 ianuarie 202 I şi luând în dezbatere acest
proiect
de hotărâre;
Având în vedere:
adresa de la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Giurgiu nr.12460/20.10.2020 înregistrată la
Primăria Greaca la numărul 5887/22.10.2020;
avizul conform de Ia Inspectoratul ;colar Giurgiu nr. 14943/16.12.2020 înregistrat la
Primăria comunei Greaca la nr. 6706/18.12.2020;
referatul de aprobare nr.Q3Q_/ ,9 '.') • j
raportul compartimentului de resort nr.

I

36

2020 al primarului comunei Greaca;

/ Ok ,

Q I,

2021;

avizul comisiei economice, dezvoltare regională, integrare europeană şi pentru amenajarea
teritoriului, urbanism şi investiţii nr.
o O(
2021;

8 ~ / c; .

-

avizul comisiei juridice, de apărare a ordinii şi liniştii publice nr.$:i_; O b , O j
202 I;
avizul cormsiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială nr.
1
2021;

'° 6. o !

Sb

prevederile Ordinului Ministerului Educatiei şi Cercetarii Ştiinţifice nr. 5599/2020 privind
aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul
preuniversitar de stat, cuprinderea efectivelor de preşcolari şi elevi din unităţile de învăţământ
particular şi confesional, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei
unităţilo.r de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021 - 2022;
prevederile art.155, alin.2, lit.c) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul
prevederilor art. 139 alin. (I) şi art. 196 alin.(!) lit.a) din 0.U.G. nr. 57/2019
privind
Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Aprobă organizarea reţelei şcolare a unitarii de învăţământ de pe raza comunei
Greaca pentru anul şcolar 2021 - 2022 conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2.Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate instituţiilor interesate si vor fi
făcute c
·,t,.or interesaţi prin grija secretarului general al unitatii administrativ teritoriale.
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CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI ,
Mariana Mineiu
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ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.S I
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2021

Organizarea reţelei şcolare la nivelul comunei Greaca pentru anul şcolar 2021-2022

Denumirea unităţii de învăţământ cu personalitate
juridică- adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri
de învăţământ

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1
Corn.GREACA
Adresa: Str. Principală, nr. 69
Tel./fax/0246246030
Nivel şcolarizat PRE, PRIM, GIM

Denumirea unităţii de învăţământ
rară personalitate juridică
(arondată)-Adresa, Nr.
telefon/fax/e-mail/niveluri de
învăţământ

