
 

ROMANIA                                                                     Nr.6031 din 26.11.2020 

JUDETUL GALATI 

COMUNA CUCA 

PRIMAR 

COMPARTIMENT  : SECRETAR UAT   

            

    

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

 
La proiectul de hotărâre privind organizarea  reţelei şcolare  pe raza unităţii 

administrativ teritoriale 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 .  

 
      Subsemnatul ,  Marin Angelică  , secretarul comunei Cuca , județul Galați , având 

în vedere solicitarea inițiatorului proiectului hotărâre mai sus menţionat şi în temeiul art.. 136 
alin.(8) lit.b)  din  Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ ;         
 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 reţelei 
şcolare locale a unităților de învățământ de pe raza administrativ teritorială  pentru anul școlar  
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 

Luând act de   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  2021-2022 ;  
 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 ;  
 În conformitate cu prevederile  cuprinse în   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 ;  
 În temeiul art.155  alin.(5) lit. d) din  Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ  ;    
 Considerăm legal și oportun inițierea prezentului proiect de hotărâre ,  prin adoptarea 
sa se va crea cadrul legal pentru organizarea  și funcționarea rețelei școlare , precum și 
asigurarea finanțării procesului de învățământ de la nivel local .  
 
 În consecinţă solicităm membrilor Consiliului local ca în ședința ordinară din 27  
ianuarie 2021   să  dezbată prezentul proiect de hotărâre iar în final să  hotărască.    
                                           

       SECRETAR UAT,  

              A.Marin  

 

 


