
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotarare privind organizarea reţelei şcolare a unităţii de 
învăţământ de stat cu personalitate juridică din comuna Mihail Kogălniceanu, 

judeţul Ialomiţa

Prin adresele nr. 303/09.01.2012, respectiv nr. 302/09.01.2012 Inspectoratul 
Scolar al Judetului Ialomita a acordat aviz conform pentru organizarea retelei scolare 
Grup Scolar Mihail Kogalniceanu ( nivel prescolar, primar, gimnazial, liceal, 
profesional).

In conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 
1/2011, actualizata, reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular 
preuniversitar se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul 
conform al inspectoratelor şcolare.

Fata de cele mai sus mentionate, propun spre dezbatere si aprobare Consiliului 
local  proiectul de hotarare privind organizarea reţelei şcolare a unităţii de învăţământ de 
stat cu personalitate juridică din comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa in forma 
si continutul prezentat.

 

PRIMAR
DINU ALEXANDRU
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PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
SECRETAR

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotarare privind organizarea reţelei şcolare a unităţii de 
învăţământ de stat cu personalitate juridică din comuna Mihail Kogălniceanu, 

judeţul Ialomiţa

In conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 
1/2011, actualizata, reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular 
preuniversitar se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul 
conform al inspectoratelor şcolare.

Prin adresele nr. 303/09.01.2012, respectiv nr. 302/09.01.2012 Inspectoratul 
Scolar al Judetului Ialomita a acordat aviz conform pentru organizarea retelei scolare 
Grup Scolar Mihail Kogalniceanu ( nivel prescolar, primar, gimnazial, liceal, 
profesional).

Avand in vedere aceste considerente, propun spre analiza si aprobare Consiliului 
local  proiectul de hotarare privind organizarea reţelei şcolare a unităţii de învăţământ de 
stat cu personalitate juridică din comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa in forma 
si continutul prezentat.

SECRETAR
VISAN TUDORITA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI SOCIAL-CULTURALE, CULTE, 

INVATAMANT, SANATATE SI FAMILIE, PROTECTIE COPII, TINERET SI 
SPORT

  
      

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţii de 
învăţământ de stat cu personalitate juridică din comuna Mihail Kogălniceanu, 

judeţul Ialomiţa

     
Comisia pentru activitati social – culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, 

protectie copii, tineret si sport a analizat raportul secretarului, expunerea de motive a 
primarului si proiectul de hotarare mai sus mentionat ce urmeaza a fi supus dezbaterii 
spre adoptare in sedinta de indata a Consiliului Local din data de 22.02.2012.

Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) 
din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 si prevederile 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) 
pct. 1  din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare.  

Proiectul de hotarare prevede organizarea reţelei şcolare a unităţii de învăţământ 
de stat cu personalitate juridică din comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa – 
Grup Şsolar Mihail Kogălniceanu, in urma avizului acordat de Inspectoratul Scolar 
Ialomita.  
 Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare si 
propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul prezentat.

Presedinte
Florea Mariana - Loredana

Membri: Diaconescu Nicolae
                
               Florea Ion
                
               Craciun Stelica
                
               Enache Giorgica   
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                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a 
unităţii de învăţământ de stat cu personalitate juridică din comuna Mihail 

Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotarare mai sus mentionat, constata ca 

este intocmit in conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) din Legea educatiei nationale 
nr. 1/2011, prevederile 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 1  din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sens in 
care avizeaza favorabil proiectul de hotarare si propune Consiliului Local adoptarea lui in 
forma si continutul prezentat.
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VISAN TUDORITA
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