ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI

HOTĂRÂREA
nr. 08/30.01.2015
privind aprobarea organizării si functionarii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat la nivelul comunei Frecăţei, pentru anul şcolar 2015-2016
Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă
ordinară, legal constituit;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarului comunei Frecăţei
precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Frecăţei;
Ţinând cont de prevederile:
- art. 61, alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare.
- art. 4, lit. b) şi c) din Procedura de atribuire a denumirilor unităţilor de
învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul
ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 6564/2011.
Luand in considerare adresa Inspectoratului Scolar Judetean Tulcea nr.
163/14.01.2015, inregistrata la Primaria comunei Frecatei sub nr. 309/16.01.2015,
prin care se comunica avizul privind organizarea si functionarea retelei scolare pe
raza administrativ teritoriala a comunei Frecatei, pentru anul scolar 2015 – 2016;
În baza art. 36, alin. 6, lit. (a), pct. 1, art. 45 alin. (1) şi art. 115, alin. 1, lit. b
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1. - Pentru anul şcolar 2015-2016 la nivelul comunei Frecăţei, reţeaua şcolară a
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se organizează si functioneaza, astfel:
a)
ŞCOALA GIMNAZIALĂ FRECĂŢEI, judetul Tulcea, unitate de
învăţământ cu personalitate juridică, cu niveluri de învăţământ preşcolar, primar şi
gimnazial, având codul de înregistrare fiscală 28643510, sigiliu şi cont deschis la
Trezoreria Municipiului Tulcea;

b)
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CATALOI, judetul Tulcea, unitate de învăţământ
fără personalitate juridică, denumită structură şcolară arondată, subordonată unităţii
şcolare de la lit. a), cu niveluri de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial;
c)
ŞCOALA PRIMARĂ POŞTA, judetul Tulcea, unitate de învăţământ fără
personalitate juridică, denumită structură şcolară arondată, subordonată unităţii
şcolare de la lit. a), cu nivelul de învăţământ preşcolar.
Art. 2. Finanţarea pentru asigurarea desfăşurării în condiţii normale a procesului de
învăţământ se va face din fonduri alocate de la bugetul de stat şi din alte surse, prin
bugetul local, potrivit legii.
Art. 3. Secretarul comunei va transmite prezenta hotărâre Şcolii Gimnaziale
Frecăţei, Inspectoratului Judeţean Şcolar Tulcea, primarului comunei şi Instituţiei
Prefectului – Judeţului Tulcea.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind
prezenţi 13 consilieri locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
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