ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organizării reţelei școlare locale a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
din raza de competență a UAT comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi, pentru anul școlar 2018 - 2019
Consiliul Local al Comunei Șoldanu, întrunit în şedinţa ordinară din 31.01.2018,
Luând în considerare:
 prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată, aprobată prin Legea de revizuire
a Constitutiei Romaniei nr.429/2003;
 prevederile art.7 alin.(2) din Codul civil al României, aprobat prin Legea nr.287/2009, republicată,
modificată și completată;
 prevederile art.33 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, coroborate cu ale art.45
alin.(6) din Legea nr.215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată, modificată și
completată.
Având în vedere:
 Referatul de aprobare nr.7899/18.12.2017, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care se
propune aprobarea organizării reţelei școlare locale a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din
raza de competență a UAT comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi, pentru anul școlar 2018 - 2019;
 Raportul de specialitate nr.256/15.01.2018, întocmit de compartimentul asistență socială, privind
organizarea reţelei școlare locale a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza de
competență a UAT comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi, pentru anul școlar 2018 – 2019;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridică şi de disciplină, înregistrat sub
nr.576/31.01.2018;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activități economico-financiare,
amenajarea teritoriului și urbanism, protecție mediu și turism, înregistrat sub nr.581/31.01.2018;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi
social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, înregistrat sub
nr.586/31.01.2018;
 Adresa Inspectoratului Școlar al Judeţului Călăraşi nr.4107/15.11.2017, înregistrată la comuna
Șoldanu cu nr.7329/16.11.2017;
 Adresa Școlii Gimnaziale Constantin Teodorescu nr.1293/23.11.2017, înregistrată la comuna Șoldanu
cu nr.7473/23.11.2017;
 Avizul conform transmis de Inspectoratul Școlar al Judeţului Călăraşi prin adresa nr.4267/06.12.2017,
înregistrată la comuna Șoldanu cu nr.7735/06.12.2017.
 Hotărârea Consiliului local Șoldanu nr.3/31.01.2007 privind atribuirea de denumiri unităţilor de
învăţământ care funcţionează în cadrul comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, modificată și completată.
În baza:
 prevederilor art.19 alin.(1) lit.b) şi alin.(4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, modificată şi
completată;
 prevederilor art.20 - art.31 din Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.5472/07.11.2017 pentru
aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar
de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular,
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precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ
preuniversitar;
prevederilor art.5 alin.(2), art.10, art.36 alin.(2) lit.d) şi alin.(6) lit.a) pct.1) din Legea nr.215/2001
privind administația publică locală, republicată, modificată şi completată.

Constatând că sunt îndeplinite condiţiile de publicitate impuse de art.7 din Legea nr.52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică
locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. - Se aprobă organizarea reţelei școlare locale a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din

raza de competență a UAT comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi, pentru anul școlar 2018 – 2019, conform
anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul Iulian GEAMBAŞU,

primarul comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi şi Directorul Școlii Gimnaziale „Constantin Teodorescu”
Șoldanu.
Secretarul comunei Şoldanu va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi autorităţilor interesate.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Georgică CONSTANTIN
Contrasemnează,
Secretar comuna Șoldanu,
Traian HULEA
Nr. 1
Adoptată la Comuna Șoldanu
Astăzi, 31 ianuarie 2018

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu: 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, față de 13 consilieri locali prezenți, din
13 consilieri locali care compun Consiliul local al comunei Șoldanu.
Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri se face prin afișare la sediul Primăriei comunei Șoldanu și pe pagina de
internet, cu datele personale anonimizate.
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ANEXA
la Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu
nr.1 din 31 ianuarie 2018
REȚEAUA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT CU PERSONALITATE JURIDICĂ CARE FUNCȚIONEAZĂ ÎN
ANUL ȘCOLAR 2018 – 2019, LA COMUNA ȘOLDANU, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
Nr.
Crt.

Tip unitate

Mediul de
rezidență

CÎF

Cod SIIIR

Nr. HCL/an
în baza căruia
funcționează
(dacă există)

1

Învățământ
de masă

Rural

24834607

5161100127

3/31.01.2007

2

Învățământ
de masă

Rural

-

5161100127

3/31.01.2007

3

Învățământ
de masă

Rural

-

5161100127

3/31.01.2007

4

Învățământ
de masă

Rural

-

5161100127

3/31.01.2007

Denumirea
unității de
învățământ
Școala
Gimnazială
“Constantin
Teodorescu”
Șoldanu
Școala
Primară nr.1
Negoești
Grădinița cu
Program
Normal nr.1
Șoldanu
Grădinița cu
Program
Normal nr.2
Negoești

Tip
unitate
(PJ/AR)

Localitatea

Adresa

Telefon

Fax

E-mail

PJ

Șoldanu

Str.
Constantin
Teodorescu,
nr.3

242530767

242530767

scoala_soldanu@yahoo.com

AR

Negoești

Șos.
Olteniței,
nr.52

242529303

-

-

AR

Șoldanu

Șos.
Olteniței,
nr.47

242530850

-

-

AR

Negoești

Șos.
Olteniței,
nr.52

242529303

-

-

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Georgică CONSTANTIN
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