
             România
        Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu 

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind organizarea reţelei şcolare a unităţii de învăţământ de stat 

cu personalitate juridică din comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa

Consiliul local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
          Având în vedere:
- prevderile cap. III art. 61 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

actualizată;
- prevederile Anexei 1 art. 3 din Ordinul nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri 

tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, actualizat;
- avizul nr. 303/09.01.2012 al Inspectoratului Şcolar al judeţului Ialomiţa. 
 Examinând:
- expunerea de motive a primarului;
- avizul comisiei de specialitate.
          În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 1, art. 45 alin. (1) şi art. 115 
alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţii de învăţământ de stat cu 
personalitate juridică din comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, conform anexei 
ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 Art. 2 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă prin afişare la sediul Primăriei 
Mihail Kogălniceanu şi pe site-ul  www.primariamihailkogalniceanu.ro.
           Art. 3 – Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului comunei Mihail 
Kogălniceanu - primarului comunei Mihail Kogălniceanu, Instituţiei Prefectului – judeţul 
Ialomiţa şi Inspectoratului Şcolar al judeţului Ialomiţa.

      Preşedinte de şedinţă   Contrasemnează 
Natu Gheorghe                     Secretar

               Vişan Tudoriţa

Iniţiator proiect,
     Primar
Dinu Alexandru

Nr. ____
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi _____________



                                                                 Anexa la H.C.L. nr. ___ /_____________

 Reţeaua Şcolară din comuna Mihail Kogălniceanu
Unitatea de Învăţământ de Stat cu personalitate juridică din comuna Mihail Kogălniceanu 

Grup Şcolar Mihail Kogălniceanu   
Învăţământ primar 127 elevi din care:
-     1 cl. a-I-a cu 20 elevi
-     2 cl. a- II-a cu 37 elevi
-     2 cl. a-III-a cu 37 elevi
-     2 cl. a-IV-a cu 33 elevi
Învăţământ gimnazial 154 elevi din care:
-    2 cl. a-V-a cu 36 elevi
-    2 cl. a-VI-a cu 34 elevi
-    2 cl. a-VII-a cu 43 elevi
-    2 cl. a-VIII-a cu 41 elevi
Învăţământ liceal şi profesional 70 elevi din care:
- 1 cl. a- IX-a cu 31 elevi
- 1 cl. a-X-a cu 21 elevi
- 1 cl. a-XI-a cu 18 elevi
Grădiniţa cu program normal cu un nr. de 80 preşcolari din care:
a.1 grupă mijlocie cu 27 preşcolari
b.1 grupă mare cu 34 preşcolari
c.1 grupă pregătitoare cu 19 preşcolari

       Preşedinte de şedinţă   Contrasemnează 
Natu Gheorghe                     Secretar

               Vişan Tudoriţa


