ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL ROSEŢI
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
Cod 917210, comuna ROSETI, judeţul Călăraşi
Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017

COMUNA ROSEŢI
cod fiscal: 4294146
E-mail : primariaroseti@yahoo.com

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 8150/10.11.2020
privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe
raza comunei Roseți, județul Călărași în anul școlar 2021-2022
Primarul comunei Roseți, județul Călărași-Nicolae Râjnoveanu,
Având în vedere:
-Prevederile Legii nr.1/2011-Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile O.M.E.N nr.5599/29.09.2020 privind aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de
școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în
unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizarii rețelei unităților de
învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022;
-Prevederile O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Analizând:
-Adresa nr.3851/05.11.2020 a Inspectoratului Şcolar județean Călărași cu privire la organizarea reţelei şcolare
pentru anul 2021-2022 de pe raza localităţii;
-Adresele Școlii Gimnaziale Iancu Rosetti și Grădiniței cu Program Normal Elisabeta Rosetti cu referire la
rețeaua școlară aferentă anului școlar 2021-2022 cu nr. 577/06.11.2020, nr. 2228/06.11.2020,
-Referatul de aprobare nr.8151/10.11.2020 al primarului comunei Roseți,
-raportul nr.8152/10.11.2020, întocmit de secretarul general,

-avizul comisiei de specialitate nr. 3 înregistrat cu nr.___________/2020,
În temeiul art. 129 alin.(2) lit. d) corelat cu alin.(7) lit.a) art. 136 alin.(1), (8) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Solicit Consiliului Local al comunei Roseți, să analizeze și să delibereze cu privire la:
Art.1. Se aprobă reţeaua şcolară de la nivelul comunei Roseți, județul Călărași în anul școlar 2021-2022 după
cum urmează:
Nr.
crt.

Unitatea de învățământ cu
personalitate juridică

Structuri arondate

Adresa completă(str. nr.tel., fax,
e-mail)

1.

Școala Gimnazială
‘’Iancu Rosetti’’

-

2.

Grădinița cu Program Normal
’’Elisabeta Rosetti’’

-

Comuna Roseți, județul Călărași,
str. C.A. Rosetti, nr. 101,
tel/fax:0242/344032,
e-mail-scoalaroseti@yahoo.com
Comuna Roseți, județul Călărași,
str. Plaurului, nr. 2,
tel/fax:0242/344212,
e-mailelisabetarosetti@yahoo.com

Observații
(Modificări
intervenite)
-nu sunt modificări
față de anul școlar
2020-2021
-nu sunt modificări
față de anul școlar
2020-2021

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Roseţi,
directorul Școlii Gimnaziale ’’Iancu Rosetti ’’ și directorul Grădiniţei cu Program Normal ”Elisabeta Rosetti”.
Art.3. Secretarul general al comunei Roseți, va comunica prezenta hotărâre instituției Prefectului- județul
Călărași, persoanelor și autorităților vizate.
INIŢIATOR PROIECT,
PRIMAR-Nicolae RÂJNOVEANU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
Secretar general–Lavinia TĂNASE

