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 HOTĂRÂRE  
privind  aprobarea organizării  reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar pentru anul 2019-
2020, aferentă Şcolii Gimnaziale “Iancu Rosetti” şi Grădiniţei cu program normal”Elisabeta 

Rosetti”, din comuna Roseţi, judeţul Călăraşi 
 

Consiliul Local  al comunei Roseți, întrunit în ședința ordinară din 30.01.2019, 
Având în vedere: 

-Adresa nr.3280/7.12.2018 a Inspectoratului Şcolar al judetului Calarasi cu privire la organizarea  
reţelei şcolare pentru anul 2019-2020 de pe raza localităţii precum şi înştiinţarea privind solicitarea 
avizului conform al I.S.J.Calarasi; 
-Prevederile adresei I.Ș.J Călărași nr. 31/8.01.2019 prin care se comunică avizul conform privind 
organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza comunei Roseți în anul școlar 2019-
2020, 
-Prevederile Legii nr.1/2011-Legea educatiei nationale, cu modificările și completarile ulterioare; 
-Prevederile O.M.E.N nr.5235/2018 privind aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de 
scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de antepreșcolari, preșcolari  
și  elevi scolarizati in unitatile de invatamant particular, precum si emiterea avizului conform in vederea 
organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2019-2020; 
-Prevederile O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației cu modificările și completarile 
ulterioare; 
-Prevederilor art.36, alin.(2) lit.d),corelate cu alin.(6) lit.a) pct.1 in Legea 215/2001, privind administratia 

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  
-Prevederile H.C.L.nr.52/27.11.2018 privind alegerea președintelui de ședință, 
-Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
-Avizele favorabile înregistrate sub nr. 655/29.01.2019, nr. 658/29.01.2019 ale comisiei juridice, și 
comisiei de învățământ, sănătate și familie  din cadrul Consiliului Local Roseti,  

În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al comunei Roseti, adoptă 
următoarea 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1.  a)Se aprobă reţeaua şcolară la învăţământul primar şi gimnazial pentru anul şcolar 2019-2020, 
aferentă Şcolii Gimnaziale “Iancu Rosetti”, din comuna Roseţi, judeţul Călăraşi care va funcţiona cu un 
număr de 16 clase primare şi 12 clase gimnaziale. 

 b) Se aprobă reţeaua şcolară pentru anul şcolar 2019-2020, aferentă Gradiniţei cu Program 
Normal „Elisabeta Rosetti”, din comuna Roseţi, judeţul Călăraşi care va funcţiona cu un număr de 6 
grupe de preşcolari. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 
Roseţi, directorul școlii Gimnaziale « Iancu Rosetti », directorul grădiniţei cu Program Normal”Elisabeta 
Rosetti”. 

 Art.3. Secretarul comunei Roseți, va comunica prezenta hotărâre, instituției Prefectuui, județul 
Călărași, persoanelor și autorităților vizate. 

       Preşedinte de şedinţă,                                                                                         Contrasemnează,                                         
      Răducu POPIA                                                                                            Secretarul  comunei  

  Lavinia TĂNASE 
Nr. consilieri :15 

Prezenti :15 
Adoptată  cu  15   voturi « pentru » 

Voturi « contra »______ 
Abtineri :______ 
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