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HOTĂRÂREA NR. 60/21.12.2020  

privind propunerea de organizare a rețelei școlare la nivelul 

comunei Roata de Jos, județul Giurgiu, pentru anul școlar 2021 – 2022 

 

  

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU, având în 

vedere:  

       -  Referatul de aprobare nr. 419/2159/12.11.2020 al primarului comunei Roata de Jos, privind 

propunerea rețelei școlare la nivelul comunei Roata de Jos,Județul Giurgiu pentru anul 2021-2022; 

-  Raportul de specialitate nr. 420/2160/12.11.2020; 

       - Adresa I.S.J. Giurgiu nr. 12460/20.10.2020, înregistrată la Primaria com. Roata de Jos sub nr. 

19718/20.10.2020, privind propunerea organizării rețelei școlare; 

        - Adresele Scolii Gimnaziale Nr. 1 Roata de Jos, județul Giurgiu nr. 1240/21.10.2020 și 

1141/07.10.2020 și ale Scolii Gimnaziale N. 2 Cartojani, județul Giurgiu nr. 1057 / 20.10.2020 și 

1010/07.10.2020, cu privire la organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2021 – 2022;  

  - Aviz conform  nr. 14943/16.12.2020 emis de Inspectoratul Școlar Giurgiu, înregistrat la 

Primăria Roata de Jos cu nr. 21810/17.12.2020; 

Văzând prevederile; 

- Prevederile art.19 alin.(1) din Legea Educației Naționale,nr.1/2011cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Prevederile Ordinul nr.5599/21.09.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea 

cifrei de școlarizare pentru anul scolar 2021 – 2022;  

- Prevederile art.24 și pct.7. din Anexa la Ordinul nr.5599/21.09.2020 privind fundamentarea cifrei 

de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi 

școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea 

organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022; 

- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul 

Giurgiu: 499/2249/21.12.2020, 500/2250/21.12.2020 și 501/2251/21.12.2020; 

- Prevederile art.136 alin.(1) din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ, cu modifcările și 

completările ulterioare; 

 

În temeiul art. 196, alin. (1) din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ, cu modifcările și 

completările ulterioare, Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, aprobă Proiectul de 

Hotărâre nr. 50/12.11.2020 privind propunerea de organizare a rețelei școlare la nivelul comunei 

Roata de Jos, județul Giurgiu, pentru anul școlar 2021 – 2022 și adoptă următoarea : 

 

HOTĂRÂRE  

 

           Art. 1. Se aprobă rețeaua unităților de învățământ preuniversitar pentru anul scolar 2021- 
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2022, de pe raza unității administrativ-teritoriale, comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu, conform 

anexei, la prezenta hotărâre, anexa ce face parte integrantă din aceasta.  

       Art. 2.Începând cu data prezentei se abrogă prevederile oricărui act administrativ adoptat în 

acest sens.       

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată primarului comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, 

Compartimentului Contabilitate Buget Impozite si Taxe Locale, Inspectoratului Școlar Judeţean Giurgiu, 

institutiilor de învatamant de pe raza comunei, pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei și 

Institutiei Prefectului Județul Giurgiu pentru controlul legalității. 
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