ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.15 din 19 aprilie 2019 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de pe raza comunei

Naidăş pentru anul şcolar 2019 – 2020
Văzând expunerea de motive nr.102/15.02.2019 la proiectul de hotărâre privind organizarea reţelei

şcolare a unităţilor de învăţământ de pe raza comunei Naidăş pentru anul şcolar 2019 – 2020
Mai văzând rapoartele comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al comunei Naidăș

Având în vedere prevederile art.19 alin.4, art.61 alin.1, art.95 alin.1lit.(d) din Legea nr.1/2011 –
Legea Educaţiei Naţionale.
Văzând prevederile art.24 lit.c din Metodologia privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru
învatamântul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de anteprescolari, prescolari si elevi scolarizati în
unitatile de învatamânt particular, precum si emiterea avizului conform în vederea organizarii
retelei unitatilor de învatamânt preuniversitar pentru anul scolar 2019-2020 aprobată prin Ordinul nr.5235
din 02.10.2018 al Ministerului Educației și Cercetării
Luând în considerare AVIZUL CONFORM transmis cu adresa nr.151/52 din 11.01.2019 de către
Inspectoratul Judeţean Caraş-Severin.
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(1), (2) lit.d, (4) lit.a coroborat cu alin.(6) lit.”a” punctul 1,
art.45 alin.(3) şi art.115 alin.(1) lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţă ordinară
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă reţeaua şcolară pentru unităţile de învăţământ care vor funcţiona pe raza
comunei Naidăş, în anul şcolar 2019-2020, după cum urmează:
Unitatea de învăţământ cu personalitate
Structuri arondate
juridică
Şcoala Gimnazială „Vasile Versavia” Naidăş
Grădiniţa cu Program Normal Naidăş
Art.2 – Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul Primăriei comunei Naidăş;
intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale art.115
alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin;
- Primarului comunei Naidăş;
- Şcolii Gimnaziale „Vasile Versavia” Naidăş.
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Daniel BOBIC

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI NAIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Naidăș în şedinţa ordinară din data de 19 aprilie 2019,
sistem de vot liber, cu un număr de 9 voturi ,,pentru”, 0 ,,abţineri” şi 0 voturi ,,împotrivă”.

