ROMANIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA SLOBOZIA CONACHI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA

nr 4

privind aprobarea reţelei şcolare a comunei Slobozia-Conachi, judeţul Galaţi,
pentru anul şcolar 2013 - 2014

Iniţiator : Neculau Ion,Primar al comunei Slobozia Conachi
Data depunerii: înregistrat la nr 517/22.02.2013
Consiliul local al comunei Slobozia Conachijudetul Galati,intrunit in şedinţa
ordinara, astăzi 28 februarie 2013 ;
Având in vedere Expunerea de motive a iniţiatorului, inregistrata la nr
517/1/22.02.2013;
Având in vedere Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului
propriu de specialitate al Primarului comunei Slobozia Conachi,inregistrat la nr
517/2/22.02.2013;
Având in vedere Avizele Comisiilor de specialitate nr 1, 2 si 3 ale Consiliului local
al comunei Slobozia Conachi;
Având în vedere adresele nr. 1309/20.02.2013 a Inspectoratului Şcolar Judeţean
Galaţi, nr.226/22.02.2013 si Hotărâre Consiliului de administraţie al Scolii Gimnaziale nr. 1
Slobozia-Conachi din data de 3.12.2012 , pe care le anexam prezentei;
Având în vedere prevederile art. 61 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 1/2011, a educaţiei
naţionale, cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 166/2011;
In conformitate cu dispoziţiile art. 23 alin. (1), art. 36, alin. (1) şi alin. (2) lit. "d"
coroborat cu alin. (6) lit. "a" pct. 1 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
In baza art.45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001republicata:

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1.- Se aproba menţinerea reţelei şcolare a unităţilor de invatamant pe raza
administrativ teritoriala a comunei Slobozia-Conachi pentru anul şcolar 2013-2014 astfel:
•

Scoală Gimnaziala nr.l Slobozia-Conachi -unitate cu personalitate juridica

•
•

Scoală Gimnaziala nr.l Izvoarele-unitate structura
Grădiniţa cu Program normal nr.l Slobozia-Conachi-unitate structura

•

Grădiniţa cu Program normal nr.l Izvoarele-unitate structura

Art.2.- Primarul comunei Slobozia Conachi va urmări aducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3.- Prezenta hotărâre va fi comunicata Primarului comunei Slobozia Conachi
,PrefecJpiip4etului Galaţi, Scolii Gimnaziale nr. 1 Slobozia-Conachi, răspunderea in acest e
s e H ^ ^ ^ i B ^ ^ î « e t a r u l u i comunei Slobozia-Conach.
Contrasemnează,
Secretar,
Boldea Marina Anisoara

