ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea structurii reţelei şcolare din raza teritorială de competenţă
a Consiliului Judeţean Călăraşi, Şcoala Gimnazială Specială nr. 1 Călăraşi,
propusă pentru funcţionare în anul s ṣcolar 2020-2021
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 23.12.2019,
Având în vedere:
- raportul Direcției Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe, înregistrat sub nr. 20216
din 02.12.2019;
- avizul Comisiei pentru Activități Ştiințifice, Învățământ, Sănătate, Cultură, Culte,
Protecție Socială, Sportive și de Agrement;
- adresa Inspectoratului Şcolar al Judeţului Călăraşi, nr. 3084 din 13.11.2019,
înregistrată la Consiliul Judeţean Călăraşi sub nr. 19295 din 14.11.2019;
- avizul conform din partea Inspectoratului Şcolar al Judeţului Călăraşi, nr. 3084 din
22.11.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Călăraşi sub nr. 19808 din 25.11.2019;
- prevederile art. 61 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările
şi completările ulterioare;
- prevederile art. 24-28 din Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare
pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi
şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în
vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020 –
2021, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5090/2019;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă structura reţelei şcolare din raza teritorială de competenţă a
Consiliului Judeţean Călăraşi, Şcoala Gimnazială Specială nr. 1 Călăraşi, propusă pentru
funcţionare în anul s ṣcolar 2020-2021, conform Anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2 - Direcţia Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe va duce la îndeplinire
prezenta hotărâre.
Secretarul General al Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu şi Editare
Monitor Oficial, va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi.
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ
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Anexa
la Hotărârea nr. 208 din 23.12.2019

Structura ret ṣelei s ṣcolare din raza teritorialӑ de competent ӑṣ
a Consiliului Judet ṣean Cӑlӑras ṣipropusӑ pentru funct ṣionare
în anul s ṣcolar 2020-2021
Nr. Unitatea de învӑt ṣặmȃnt cu
personalitate juridicӑ
crt.
1.

Scoala Gimnazialӑ Specialӑ nr.
1 Cӑlӑras ṣi

Structuri
arondate
-

Adresa completă

Observat ṣii

(str., nr. tel., mail)

(modificặri)

Str. Eroilor Revolut ṣiei din 22
decembrie 1989, nr. 36, loc.
Cӑlӑras ṣi, mail
scoalaspeciala1calarasi@yahoo.com
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