ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA CUCA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
din 20 ianuarie 2021 .
privind: organizarea reţelei şcolare pe raza unităţii administrativ teritoriale comuna
Cuca , pentru anul şcolar 2021-2022 , Şcoala Gimnazială „Sf. Gheorghe „ comuna
Cuca , judeţul Galaţi şi Grădiniţa cu Program Normal „Sf. Gheorghe „ comuna Cuca,
judeţul Galaţi .
__________________________________________________________________________________

Iniţiator : Vlad Mihăiţă – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi ;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 6030 din 26.11.2020 ;
Consiliul local al comunei Cuca , judeţul Galaţi , întrunit în şedinţă ordinară ;
Având în vedere Referatul de aprobare prezentat de inițiator , înregistrat la nr.6030
din 26 noiembrie 2020 ;
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din
cadrul aparatului de specialitate al primarului , înregistrat la nr.6031 din 26 noiembrie 2020;
Având în vedere avizul comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
local ;
Având în vedere adresa nr.15677 din 29.10.2020 a Inspectoratului Şcolar Judeţean
Galaţi prin care se solicită propunerea Consiliului local cu privire la organizarea ,
reorganizarea sau menţinerea reţelei şcolare locale pentru anul de învăţământ 2021-2022 , în
vederea emiterii avizului conform ;
Având în vedere adresa nr.16748 din 18.12.2020 a Inspectoratului Şcolar Judeţean
Galaţă cu care ne este comunicat Avizul conform privind organizarea rețelei școlare de pe
raza UAT comuna Cuca
Având în vedere Procesele verbale ale Consiliului de administarație al școlii ,
înregistrat la nr.122 și al Consiliului Profesoral , încheiate în data de 3.12.2020 în care sunt
înscrise propunerea sa cu privire la Planul de şcolarizare pentru anul de învăţământ 20212022 ;
Având în vedere Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru
învăţământul preuniversitar de stat , evidența efectivelor de preşcolari şi elevi școlarizați în
unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării
reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022, aprobată prin
Ordinul M.E.C.Ş. nr.5599/2020 ;
Având în vedere art.19 alin.(4) art.20 alin.(1) şi art.61 alin.(2) din Legea nr.1/2011 a
educaţiei naţionale , cu modificările şi completările ulterioare ;
Având în vedere Legea nr.287 /2009 privind Codul civil , republicată , cu modificările
şi completările ulterioare ;
Având în vedere art.6 alin.(3) din Legea 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative , republicată , cu modificările şi completările
ulterioare ;

Având în vedere art.129 alin.(4) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind
Codul administrativ ;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul
administrativ;
Adoptă prezenta

HOTĂRÂRE :

Art.1. Se aprobă organizarea reţelei şcolare, pentru anul școlar 2021-2022, Şcoala
Gimnazială „Sf. Gheorghe „ comuna Cuca , judeţul Galaţi şi Grădiniţa cu Program Normal
„Sf. Gheorghe „ comuna Cuca, judeţul Galaţi, pe raza unităţii administrativ teritoriale
comuna Cuca , judeţul Galaţi , conform Anexelor nr.1 şi nr.2 la prezenta hotărâre , care fac
parte integrantă din aceasta.
Art.2. Consiliul local al comunei Cuca , judeţul Galaţi se angajează să finanţeze
unitatea de învăţământ Şcoala Gimnazială „Sf. Gherghe „ comuna Cuca , judeţul Galaţi , şi
Grădiniţa cu Program Normal „Sf. Gheorghe „ comuna Cuca , în anul şcolar 2021-2022 .
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
primarul comunei .
Art.4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului –
judeţul Galaţi , Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi şi Şcolii Gimnaziale “Sf. Gheorghe “
comuna Cuca , în termenul prevăzut de lege și o va publica în Monitorul oficial local .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
Arghir Iordache

Contrasemnează
Secretar, Marin Angelică

