
        
    ROMÂNIA - JUDEŢUL IALOMIŢA

COMUNA CIULNIŢA

                                                                 
                                                                       H O T Ǎ R Â R E

privind menţinerea reţelei şcolare pe raza comunei Ciulniţa
   pentru anul şcolar 2014 / 2015

Consiliul local al comunei Ciulniţa, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27.02.2014,
Având în vedere:
-prevederile  art.19, alin(1)-(4) şi art.61, alin(2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011;
-adresa nr.660/10.02.2014 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa,
-adresa nr.119/19.02.2014 a Şcolii Gimnaziale Ciulniţa, jud. Ialomiţa,
Examinând :
-referatul de aprobare  nr.407 /19.02.2014 al  primarului comunei Ciulniţa;
-raportul nr.408/ 19.02.2014 al secretarului comunei Ciulniţa,
-raportul nr.409/2/19.02.2014  al comisiei de specialitate a consiliului local
În temeiul 36 alin. (4), lit.b,  art. 45, alin. (1), şi art. 115, alin. (1), lit. b) , din Legea nr. 215/2001 a

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

           Art.1  Se aprobă menţinerea reţelei şcolare pe raza comunei Ciulniţa pentru anul şcolar 2014 /
2015, aceasta urmând să funcţioneze ca şi în anul şcolar 2013 / 2014, conform anexei de mai jos:

Nr.crt. Unitatea şcolară cu personalitate
juridică

( nivelul de învăţământ)

Unitatea şcolară care va funcţiona ca
structură a unităţii şcolare cu

personalitate juridică
( nivelul de învăţământ)

1 Şcoala Gimnazială Ciulniţa
( preşcolar, primar, gimnazial)

Şcoala Primară „Petrache Poenaru” 
(preşcolar, primar) 
Grădiniţa cu Program Normal Ion Ghica
(preşcolar)

          Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Ciulniţa
          Art.3  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Ciulniţa, în termenul
prevăzut de lege, primarului comunei Ciulniţa, Şcolii Gimnaziale Ciulniţa, Inspectoratului Şcolar Judeţean
Ialomiţa şi Prefectului Judeţului Ialomiţa şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de
internet .              

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                      GRIGORE CONSTANTIN                                 CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

                ŢIGĂU DANIEL-ORLANDO

    NR. 16
   ADOPTATĂ LA CIULNIŢA
   ASTĂZI 27.02.2014

Notă: prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri (din 11 consilieri în
funcţie au fost prezenţi  10 ) 


