ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIORĂŞTI

HOTĂRÂREA nr. 57
din 17 decembrie 2019

privind:

organizarea reţelei şcolare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu
personalitate juridică care vor funcționa începând cu anul şcolar 2020-2021 în
comuna Ciorăști, județul Vrancea

Consiliul local al comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea întrunit în şedinţa ordinara
din data 17 decembrie 2019,
-

-

-

văzând referatul pentru inițeirea proiectului de hotărâre privind organizarea reţelei
şcolare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică
care vor funcționa începând cu anul şcolar 2020-2021 în comuna Ciorăști, județul
Vrancea având la bază adresa cu numărul 604 din 14.11.2019 primită de la Şcoala
Gimnazială “Ionel Sîrbu” Ciorăşti, judeţul Vrancea prin care se propune aprobarea
rețelei școlare a unităților de învățământ de la nivelul comunei Ciorăști;
având în vedere prevederile Legii nr. 1/2011- Legea Educaţiei Naţionale şi ale
OMENCS nr. 5090/2019;
în baza avizului conform nr. 9976/13.12.2019 emis de inspectoratul Şcolar Judeţean
Vrancea;
ținând cont de avizul favorabil al Comisiei pentru învătământ, sănătate, protecţie
socială, activităţi sportive şi de agrement, religie a Consiliului local al comunei
Ciorăști;
în temeiul art.129 alin. (2) lit. ”d” alin. (7) lit. ”a”, art. 139 alin. (1) din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ;

HORĂRĂŞTE
Art.1. Începând cu anul școlar 2020-2021 se organizeaza reţeaua şcolară pentru
învăţământul preuniversitar de stat, de la nivelul comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Conducerea Şcolii Gimnaziale “Ionel Sîrbu” Ciorăşti, judeţul Vrancea va duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor şi instituţiilor interesate prin
grija secretarului comunei Ciorăşti, doamna Fănica Rizea.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local Stan Ionel

Contrasemnează,
Secretarul general al comunei,
Rizea Fănica

Anexă la Hotărârea nr. 57/17.12.2019 privind
organizarea reţelei şcolare a unităților de învățământ preuniversiatr de stat, cu personalitate
juridică care vor funcționa începând cu anul şcolar 2020-2021 în comuna
Ciorăști, județul Vrancea

ANEXĂ
Unitate de învățământ cu personalitate juridică ( PJ) :
Unitatea de învățământ pentru învățământul
gimnazial
Numele
Localitatea
Nivel școlarizat
Adresa

Școala gimnazială
”Ionel Sîrbu ”
Ciorăști
PRE, PRI, GIM.
Loc. Ciorăști, com. Ciorăști,jud.Vrancea
Cod poștal 627080

Unități de învățământ fără personalitate juridică - structuri arondate ( AR) :
Unitatea de învățământ cu personalitate
juridică
Unitatea de învățământ pentru învățământ
primar
Localitate
Nivel școlarizat
Adresa

Școala Gimnazială ”Ionel Sîrbu ”
Ciorăști
Școala Primară
Mihălceni
Mihălceni
PRI
Loc. Mihălceni, com. Ciorăști , jud. Vrancea
Cod poștal 627080

Unitatea de învățământ cu personalitate
juridică
Unitatea de învățământ pentru învățământ
preșcolar
Localitate
Nivel școlarizat
Adresa

Școala Gimnazială ”Ionel Sîrbu ”
Ciorăști
Grădinița cu Program Normal
Ciorăști
Ciorăști
PRE
Loc. Ciorăști, com. Ciorăști, jud. Vrancea
Cod poștal 627080

Preşedinte de şedinţă,
Consilier local Stan Ionel

Contrasemnează,
Secretarul general al comunei,
Rizea Fănica

