ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA MAGURA
- CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE
privind aprobarea structurii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat de pe raza comunei Măgura, judeţul Buzău pentru anul
şcolar 2020– 2021.
Având în vedere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre înregistrată sub nr. 111
din 23 decembrie 2019
- proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei înregistrat sub nr.
113 din 23 decembrie 2019;
-raportul de specialitate înregistrat sub nr. 112 din 23 decembrie 2019;
-avizul comisiei de specialitate a consililiului local
În baza prevederilor art. 61, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 1/2011 a
educaţiei naţionale.
Ţinând cont de Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr.
5090/2019,privind fundamentarea cifrei de scolarizare 2020-2021;
În temeiul art. 196, alin. (1) litera „a” din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;

HOTARAŞTE:
Art.1.Se aprobă structura reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat de pe raza comunei Măgura, judeţul Buzău pentru anul
şcolar 2020 - 2021, respectiv :
-Şcoala Gimnazială comuna Măgura (PRI,GIM), judeţul Buzău, unitate cu
personalitate juridică, având următoarele unităţi arondate:
-Şcoala Primara sat Ciuta, comuna Măgura (PRI);
-Grădiniţa cu program normal comuna Măgura (PRE);
-Grădiniţa cu program normal sat Ciuta, comuna Măgura (PRE);
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
compartimentul financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului
comunei Măgura si conducerea Scolii Gimnaziale Măgura.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică :

- instituţiei Prefectului Judeţului Buzău;
- inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău;
- şcolii gimnaziale Măgura, judeţul Buzău.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier Ion Titi Mangaloiu

Contrasemnează,
Secretar general al comunei,
Otilia-Valentina Niță
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Aceasta hotărâre a fost adoptata de către Consiliul Local al comunei
Măgura în şedinţa ordinară din 30 ianuarie 2020, cu respectarea prevederilor
art. 139, alin. (1) din OUG nr 57/2019 privind codul administrativ, cu un nr.
de ____ voturi pentru , un nr. de ____ voturi impotriva, un nr. de ____ abtineri,
din nr. total de ___ consilieri locali prezenţi si ____ consilieri locali în funcţie.

