
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMARUL  
COMUNEI MILOŞEŞTI

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE
privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat preuniversitar de pe raza

comunei Miloșești, judetul Ialomiţa pentru anul şcolar 2021-2022
 
     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 ; 
           -   prevederile  Ordinul nr.5599/29.09.2020  pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de 

scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de prescolari si elevi scolarizati in
 unitatile de invatamant particular, precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de 
invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2021-2022;   

-     avizul conform  al  Inspectoratului  Scolar  al Judetului Ialomita , transmis prin adresa  nr. 19549  din  
16.12.2020 ;

Examinand : 
-  referatul de aprobare al Primarului comunei Milosesti,nr. 658/18.02.2021;
-  referatul secretarului comunei , nr.657/18.02.2021  ; 
-    raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget finante,  administrarea 

domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  si urbanism,agricultură , comert , nr.   ;
-    raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităţi social – culturale,  culte , muncă si 

protectie socială ,protecţie copii , tineret si sport, nr.   ;
-    raportul comisiei  juridice , pentru protecţie mediu si turism , apărarea ordinii si liniştii publice , nr. ;      
     
În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. d), alin (7) lit. a), art. 139, alin (1), alin (6),  art. 196 alin.(1) lit.a) din

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

H O T A R A S T E :

  Art. 1.  Se aproba   organizarea  retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat preuniversitar din   
comuna Milosesti ,   judetul Ialomita  , începand  cu anul  scolar 2021/2022, dupa cum urmeaza :

UNITATEA  SCOLARA  CU
PERSONALITATE JURIDICA

( NIVELUL DE ÎNVĂŢĂMANT )

UNITATEA  SCOLARA CARE VA FUNCTIONA CA
STRUCTURA   A UNITATII  SCOLARE  CU

PERSONALITATE  JURIDICA
( NIVELUL DE ÎNVĂŢĂMANT)

SCOALA GIMNAZIALA

(PRE,PRI,GIM) Miloșești

   Art.2. Primarul comunei Miloșești şi directorul Şcolii Gimnaziale vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Comunicarea autorităţilor şi instituţiilor interesate precum şi aducerea la cunoştinţă publică se vor face
prin grija secretarului comunei Miloșești.

                 Initiator ,
Primar Trifu Dumitru  

                 Avizat,
Secretar general al U.A.T

                   Nicula Silviu Dragoș

Nr.  7
Din 18.02.2021
Primaria comunei Milosesti
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JUDEŢUL   IALOMIŢA 
PRIMARIA  COMUNEI    M I L O Ş E Ş T I 
P R I M A R 
Nr.658/18.02.2021

Referat de aprobare

privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat
preuniversitar de pe raza comunei Miloșești, judetul Ialomiţa pentru anul şcolar 2021-

2022

    Am initiat acest proiect de hotarare avand in vedere :

     -   prevederile art. 19  alin. (4) si art. 61 alin . (2) din Legea nr. 1/2011- Legea Educatiei

Nationale , cu modificarile si completarile ulterioare  si prevederile OMEN nr. 5599/29.09.2020

pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul

preuniversitar  de  stat,  evidenta  efectivelor  de  prescolari  si  elevi  scolarizati  in   unitatile  de

invatamant  particular,  precum  si  emiterea  avizului  conform  in  vederea  organizarii  retelei

unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2021-2022.

- avizul conform  al  Inspectoratului  Scolar  al Judetului Ialomita , transmis prin adresa  nr.

19549/16.12.2020 ,  

În concluzie propun Consiliului local al comunei Miloșești adoptarea unei hotărâri privind

organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat preuniversitar de pe raza comunei

Miloșești, pentru anul şcolar 2021 / 2022 , dupa cum urmeaza :

          

UNITATEA SCOLARA   CU

PERSONALITATE JURIDICA

(NIVELUL DE ÎNVĂŢĂMANT)

UNITATEA SCOLARA CARE VA

FUNCTIONA  CA STRUCTURA  A

UNITATII  SCOLARE  CU PERSONALITATE

JURIDICA

(NIVELUL DE ÎNVĂŢĂMANT)

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

(PRE,PRI,GIM) Miloșești

Primar,

Trifu Dumitru



JUDETUL   IALOMITA 
PRIMARIA COMUNEI MILOSESTI 
Nr.657/ 18.02.2021

R E F E R A T 
privind  initierea proiectului de hotarare  pentru  aprobarea  organizarii retelei

scolare a unitatilor de invatamant de stat preuniversitar din comuna Milosesti ,
judetul Ialomita, pentru anul scolar 2021-2022 

Proiectul de hotarare  a fost initiat avand in vedere :

                Prin adresa nr.19549 din 16.12.2020,  Inspectoratul Scolar al Judetului Ialomita 

a emis către Consiliul Local al comunei Miloşeşti, Ialomiţa , avizul conform privind 

organizarea reţelei şcolare pentru anul 2021/2022 pe raza localităţii Miloşeşti, Ialomiţa . 

               Conform prevederilor art. 19  alin. (4) si art. 61 alin . (2) din Legea nr. 1/2011- 

Legea Educatiei Nationale , cu modificarile si completarile ulterioare, a  prevederilor 

OMEC nr. 5599 din 29.09.2020  pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea 

cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de 

prescolari si elevi scolarizati in  unitatile de invatamant particular, precum si emiterea 

avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar 

pentru anul scolar 2021-2022 si  ,sunt de acord cu proiectul de hotarare propus, conform 

avizului  Inspetoratului Scolar Judetean Ialomita, pentru  urmatoarea retea scolara  a 

unitatilor de invatamant din comuna Milosesti ;

          

UNITATEA SCOLARA  CU

PERSONALITATE JURIDICA

(NIVELUL DE INVĂŢĂMÂNT)

UNITATEA ŞCOLARĂ CARE VA

FUNCŢIONA CA STRUCTURĂ A UNITĂŢII

ŞCOLARE CU PERSONALITATE JURIDICĂ

(NIVELUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT)

SCOALA  SCOALA GIMNAZIALA

(PRE,PRI,GIM) Miloșești

    Secretar general al U.A.T
                     Nicula Silviu Dragoș                             


