ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rețelei școlare de pe raza comunei Daia, județul Giurgiu, pentru anul
școlar 2018-2019
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA
întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere:
- avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu nr.57/22.01.2018;
-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 994/15.02.2018;
-raportul de specialitate al secretarului comunei nr. 1018/16.02.2018;
- raportul comisiei de specialitate învățământ cultură, sănătate și protecție socială nr. 3/26.02.2018;
-Nota de fundamentare întocmită de profesor Hulea Felicia și adresa nr. 7015/07.12.2017;
-prevederile art. 19 alin.(4), art. 61, art. 94 alin.(2) lit.d) și art. 95 alin.(1), lit.j) din Legea nr. 1/2011 a
educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;
-prevederile Ordinului MEN nr.5472/2017 pentru aprobarea Metodologiei 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 2018—2019;
- prevederile Ordinului MEN nr.5079/2016 pentru aprobarea Regulamentului-Cadru de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
- prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), alin.(6) lit a) pct.1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.45 alin.(1) şi al art.115 alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă rețeaua școlară de învățământ preuniversitar la nivelul comunei Daia, județul
Giurgiu, pentru anul școlar 2018-2019, după cum urmează:
Denumirea unității de învățământ cu
personalitate juridică-adresa, nr.telefon/fax/email/niveluri de învățământ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1
Comuna Daia
Adresa: șos. București, nr.176
Tel/fax: 0246/244047
e-mail:scoaladaita@yahoo.com
Nivel școlarizare: PRE, PRIM, GIM

Denumirea unității de învățământ fără personalitate
juridică (arondată)-adresa, nr.telefon/fax/email/niveluri de învățământ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2
Comuna Daia, sat Plopșoru
Adresa: Drum comunal, nr.24
Tel: 0246/254024
Nivel școlarizare: PRE
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3
Comuna Daia, sat Plopșoru
Adresa: șos. Olteniței, nr.15
Nivel școlarizare: PRE

Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Giurgiu în vederea
exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei Daia, compartimentului Financiar-Contabil,
Impozite și Taxe Locale, Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu, Școlii Gimnaziale nr.1 Daia, pentru
ducere la îndeplinire, și va fi adusă la cunoştinţă publică, prin grija secretarului.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
IVAN PETRE

Contrasemnează,
SECRETAR,
BREBENEL AURELIA
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