ROMANIA
JUDETUL IASI
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA CUCUTENI
CONSILIUL LOCAL

HoTAnAREA

NR.

8din

21.01.2020

privind organizarea relelei gcolare pentru anul qcolar2020-2021 in unitatea administrativ teritoriald Cucuteni

Consiliul local al cemunei Cucuteni, jude{ul Iaqi, intrunit in qedin{i ordinar[ la data de
21.01.2020, conform dispozi(iei primarului comunei nr.20 din 16.01.2020 qi a convocatorului nr.
8020

din

16.01.2020.
Avdnd in vedere prevederile art.61 alin.(2)Legii nr. 1 I 2011 - Legea educaliei nafionale ;
Avind in vedere prevederile Ordinului nr. 5090 din 30.08.2019 a Ministrului Educafiei, Nafionale
privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de gcolarizare gi enmiterea avizului conform
in vederea organizdrii refelei unitdtrilor de invdldm6nt preuniversitar pentru anul gcolar 2020-2021 ;
AvAnd in vedere adresa Inspectoratului $colar Judefean Iagi nr. 11184 din 16.12.2019 prin care ne
comunicd avizul conform privind organizarea relelei gcolare a unitdlii de inv[fdmdn preuniversitar de
pe raza administrative- teritoriali a comunei Cucuteni care vor func{iona in anul gcolar 2020-2021;,
Avind in vedere raportul de specialitate nr. 8508 din 08.1 1 .2019 a secretarului unitalii administrative
teitoriale ;
Av6nd in vedere expunerea de motive nr. 8507 din 08.11.2019, proiectul de hotir6re nr. 8506 din
08.11.2019 ini{iatedeprimarul comunei princarepropunemenfinereainformaactual are{elei gcolaregi
pentru anul gcolar 2020-2021;'
Avdnd in vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local nr.8007 din
15.01.2020 pentru proiectul de hot[rdre;
In temeiul art. 139 alin. (1) qi art. 196 alin.(l) lit."a" din OUG nr.5712019, privind Codul

administrativ

:

HOrAnAgrn
Art.1

aprobd organizarea re{elei gcolare a unitdtrii de invd(dm6nt preuniversitar pe raza
administrativ teritoriale a comunei Cucuteni pentru anul qcolar 2020-2021, dupd cum urmeazl ;
Unitdfii de inv[[dm6nt cu personalitate juridici

Nr.
Crt

1

Se

$coala Gimnaziald

" Petru Poni "

Unitn{ii de inv[lamdnt lErE
personalitate juridicd ( arondate )

Cucuteni

Art.2. Prevederile prezentei vor fi

aduse la cunogtintd publica prin afigare gi va

fi comunicatd

;

primarului comunei , Inspectoratului $colar Jude{ean Iaqi, Institutriei Prefectului judelului Iagi pentru
verificarea legalit[1ii , un
vdldmdnt pentru cunoagtere qi punere in aplicare .
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