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JUDETUL GORJ
PRIMARUL ORAŞULUI BUMBEŞTI - JIU
Adresa: Oraşul Bumbeşti – Jiu, Str.Parîngului, Nr.101, Judeţul Gorj, Telefon: 0253/463465, Fax: 0253/463872

www.bumbesti-jiu.ro

/ e-mail: primaria@bumbesti-jiu.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea organizarii Reţelei unitatilor de învăţământ preuniversitar de stat din Orasul
Bumbesti - Jiu, judetul Gorj, pentru anul şcolar 2020 – 2021
Primarul Orasului Bumbesti - Jiu, Bobaru Constantin, judeţul Gorj in calitate de initiator;
Având în vedere:
- adresa nr. 22134 / 22.10.2019 a Inspectoratului Scolar Judetean Gorj prin care ne solicita transmiterea
proiectului retelei de invatamint local preuniversitar de stat pentru anul scolar 2020 - 2021, inregistrata la Primaria
Orasului Bumbesti – Jiu sub nr. 12290 / 24.10.2019;
- adresa Colegiului “ Mihai Viteazul “ Bumbesti – Jiu nr.3415 /12.11.2019 inregistrata sub nr.13147 / 12.11.2019
la Primaria Orasului Bumbesti - Jiu ;
- adresa nr. 3252 / 13.11.2019 a Scolii Gimnaziale nr. 1 Bumbesti –Jiu, inregistrata sub nr. 13258 / 14.11.2019
la Primaria Orasului Bumbesti - Jiu prin care se propune reteaua scolara locala de invatamint preuniversitar nivel
educatie timpurie, invatamint primar si gimnazial si ne comunica unitatile scolare arondate din subordine ;
- prevederile art. 61, alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1 / 05.01.2011, cu modificările şi completările
ulterioare ;
- prevederilor O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr.
87/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile art. 24 din Metodologia 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 2020 – 2021, aprobata prin Ordinul MEN nr. 5090 / 2019 ;
- prevederilor art. 129, alin. 2), lit. d) si alin.7) lit. a) din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Raportul de specialitate nr. 13353 / 15.11.2019 ;
- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre nr. 13351 / 15.11.2019;
În temeiul art. 136, alin. 1) din din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare
PROPUNE :
Art.1. Se aprobă proiectul organizarii Reţelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din orasul
Bumbesti - Jiu, pentru anul scolar 2020 – 2021, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. Dupa aprobare, proiectul de hotărâre se comunică Primarului Orasului Bumbesti – Jiu, Colegiului
“ Mihai Viteazul “ Bumbesti – Jiu, Scolii Gimnaziale nr. 1 Bumbesti – Jiu, Inspectoratului Scolar Judetean Gorj in
vederea ducerii la indeplinire si Institutiei Prefectului – Judetul Gorj pentru exercitarea controlului de legalitate.

Data : 15.11.2019
PRIMAR,
Ing. Constantin Bobaru

Avizeaza pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Jr. Bucşenaru Nicolae

