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HOTĂRÂRE
referitor la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar din orasul Corabia
Consiliul Local al Orasului Corabia , judetul Olt, având in vedere:
- Proiectul de hotărâre nr. 142/07.01.2020 inițiat de primarul orașului Corabia;
- Referatul de aprobare nr. 143/07.01.2020;
- Raportul de specialitate nr. 144/07.01.2020 al consilierului personal al primarului
- Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 5090/30.08.2019 privind aprobarea Metodologiei
privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidența
efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățămînt particular, precum și emiterea
avizului conform în vederea organizarii reţelei unităţilor de învătământ preuniversitar pentru anul
şcolar 2020-2021;
- O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţionale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Art. 19 (4) și art. 61 din Legea nr.1/2011 a educatiei nationale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Avizul conform nr. 706/16.12.2019 al ISJ Olt;
- Art. 129 (2) lit. d, (7) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul art. 139 (1) și 196 (1) lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare ,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. - Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și
particular, cu personalitate juridică, din oraşul Corabia şi a structurilor subordonate acestora în anul şcolar 20202021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - Prezenta hotărâre se va comunica Primarului orașului Corabia, Inspectoratului Școlar
Judetean Olt și Prefectului Județului Olt.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
GHEORGHE CISMARU

NR. 9/30.01.2020
Prezenta hotărâre a fost adoptată astfel:
- voturi pentru
- voturi contra
- abtineri
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