
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA MĂRCULEŞTI
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat preuniversitar de pe raza

comunei Mărculeşti pentru anul şcolar 2016 / 2017

          Consiliul local al comunei Mărculeşti, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului nr. 1514 din 09.05.2016;
- raportul secretarului;
- avizele  conforme  ale  Inspectoratului  Şcolar  al  judeţului  Ialomiţa  nr.  155  din

11.01.2016 şi nr. 156 din 11.01.2016;
- avizul  comisiei pentru  agricultură,  activităţi  economice,  financiare,  amenajarea

teritoriului, urbanism şi protecţia mediului;
- avizul  comisiei  pentru  învăţământ,  sănătate,  familie,  muncă  şi  protecţie  socială,

activităţi social – culturale şi culte;
- prevederile art. 61, alin. ( 1 ) – ( 2 ) din Legea nr. 1 / 2011, a educaţiei naţionale, cu

modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul prevederilor art. 36, alin. ( 6 ), lit. a), pct. 1, art. 45, alin. ( 1 ) şi art. 115, alin.
(  1  ),  lit.  b)  din  Legea  nr.  215  /  2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se organizează reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat preuniversitar de pe
raza comunei Mărculeşti, pentru anul şcolar 2016 / 2017, conform anexei nr.1 care face parte
integantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Comuna  Mărculeşti  va  asigura  finanţarea unităţilor  de  învăţământ  de  stat
preuniversitar de pe raza comunei Mărculeşti.
Art.3.Primarul comunei Mărculeşti şi directorul Şcolii Gimnaziale „ Alexandru Rădulescu ”
din comuna Mărculeşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4.  Comunicarea autorităţilor şi instituţiilor interesate precum şi aducerea la cunoştinţă
publică se vor face prin grija secretarului comunei Mărculeşti.

           INIŢIATOR,
             PRIMAR,
   CIRIBLAN ROMEO SORIN                                     AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
                                                                                                       SECRETAR,

                                                                                GEAMBAŞU ŞTEFANIA -  FELICIA

Nr. 26
Înregistrat astăzi, 10.05.2016
La Mărculeşti



ROMÂNIA                                    Anexa nr. 1 la Proiect de hotărâre nr. 26 / 10.05.2016
JUDEŢUL IALOMIŢA 
COMUNA MĂRCULEŞTI
PRIMAR

REŢEAUA ŞCOLARĂ
a unităţilor de învăţământ de stat preuniversitar de pe raza comunei Mărculeşti

pentru anul şcolar 2016 / 2017

Unitatea de învăţământ pentru învăţământul
gimnazial Şcoala Gimnazială
Numele  (  nume  de  personalităţi  ori
evenimente  istorice,  politice,  culturale  sau
de orice altă natură )

Alexandru Rădulescu

Localitatea Mărculeşti
Nivelul şcolarizat PRE, PRI, GIM
Adresa Şoseaua Slobozia – Ţăndărei nr. 56A, 56B, 

56C

PRIMAR,

CIRIBLAN ROMEO SORIN



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI MĂRCULEŞTI
NR. 1514  din 09.05.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat preuniversitar de pe raza

comunei Mărculeşti pentru anul şcolar 2016 / 2017

        Conform prevederile art. 61, alin. ( 1 ) – ( 2 ) din Legea nr. 1 /  2011 a educaţiei

naţionale,  cu modificările  şi  completările  ulterioare,  „  Reţeaua şcolară  este  formată  din

totalitatea  unităţilor  de  învăţământ  acreditate,  respectiv  autorizate  provizoriu.  Reţeaua

şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar  se organizează de

către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare.

            Autoritatea locală doreşte menţinerea unităţii de învăţământ de stat preuniversitar şi

în anul şcolar 2016 / 2017 din următoarele considerente:

- pe raza comunei Mărculeşti există copii pentru funcţionarea reţelei şcolare în forma

PRE, PRI, GIM;

- dispunem de spaţii suficiente, dotate corespunzător şi modernizate;

- există centrală termică, apă curentă, grup sanitar interior şi exterior;

- este singura unitate de învăţământ de pe raza comunei;

- conform  proiectului  planului  de  şcolarizare,  există  2  grupe  grădiniţă,  o  clasă

pregătitoare, trei clase învăţământ primar din care o clasă simultan şi 2 clase simultan

învăţământ gimnazial;

- mare parte a cadrelor didactice sunt titulare;

      

PRIMAR,

CIRIBLAN ROMEO SORIN


