
ROMANIA
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL  MILOSESTI 

  HOTARARE
privind  aprobarea  organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat preuniversitar 

din comuna Milosesti , judetul Ialomita , incepand cu  anul scolar 2013 /  2014
 
     Consiliul Local al  comunei  Milosesti , judetul Ialomita , 
      Avand in vedere :

-   prevederile art. 19  alin. (1) -  (4) si art. 61 alin . (2) din Legea nr. 1/2011- Legea Educatiei 
Nationale , cu modificarile si completarile ulterioare  si ale art. 3 din Anexa nr. 1 – Masuri tranzitorii 
privind invatamantul preuniversitar, aprobata  prin Ordinul nr. 3753/2011 al Ministerului Educatiei, 
Cercetarii, Tineretului si Sportului , cu modificarile   ulterioare;

- avizul conform  al  Inspectoratului  Scolar  al Judetului Ialomita , transmis prin adresa  nr. 
521  din  17.01.2013 ;

Examinand : 
- expunerea de motive  a Primarului  comunei Milosesti  , nr. 352/08.02.2013 ;
- referatul secretarului comunei , nr. 354/08.02.2013 ; 
-    raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget finante,  

administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  si urbanism,agricultură , comert , 
nr. 394/15.02.2013  ;

-    raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităţi social – culturale,  
culte , muncă si protectie socială ,protecţie copii , tineret si sport, nr. 438/19.02.2013   ;

-    raportul comisiei  juridice , pentru protecţie mediu si turism , apărarea ordinii si liniştii 
publice , nr. 433/18.02.2013 ;      
        In temeiul  art. 36, alin.(2), lit.d) , alin.(6), lit.a), pct.1, art. 45, alin. (1) , art. 115 , alin. 1, lit b)  
din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata in 2007, cu modificarile si 
completarile ulterioare;

HOTARASTE :

  Art. 1.  Se aproba   organizarea  retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat 
preuniversitar din   comuna Milosesti ,   judetul Ialomita  , incepand  cu anul  scolar 2013 / 2014, 
dupa cum urmeaza :
          
Nr.
crt.

UNITATEA  SCOLARA  CU  
PERSONALITATE JURIDICA
( Nivelul  de invatamant ) 

UNITATEA  SCOLARA CARE VA FUNCTIONA 
CA  STRUCTURA  ARONDATA A UNITATII  
SCOLARE  CU PERSONALITATE  JURIDICA
(Nivelul de invatamant )

1. SCOALA  GIMNAZIALA  MILOSESTI  
( PRESCOLAR, 
PRIMAR,GIMNAZIAL)

GRADINITA  CU PROGRAM NORMAL  
NICOLESTI 
( PRESCOLAR )

 Art. 2 . Prezenta hotarare va fi comunicata Primarului comunei Milosesti , inspectorului 
contabil  din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Milosesti , Directorului  Scolii 
Profesionale  Milosesti  , Inspectoratului Scolar  al Judetului Ialomita .

Preşedinte de şedinţă ,
Consilier local Săvulescu Stela 

Contrasemnează ,
            Secretar comuna  

Nr.  6
Din   26.02.2013


