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                                                                  H O T A R A R E A  NR.5 

     Din 10 Februerie  2020 

    
                 Privind: aprobarea  reorganizării reŃelei şcolare a unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat 
de pe raza  comunei Romanu, judetul Braila pentru anul școlar 2020-2021.  
 
               Având în vedere :  
                                                                                                                                                                                                 
-Adresa nr.3048/19.12.2019 a Scolii Gimnaziale Romanu si adresa Inspectoratului Şcolar JudeŃean Brăila 
nr.15001 /16.12.2019, prin care se solicită emiterea Avizului conform pentru reorganizare reșelei 
școlare pentru anul scolar 2020-2021; 
 Avizul Comisiilor de specialitate; 
           In conformitate cu art.19 si 61 din Legea nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare 
privind Legea Educatiei Nationale si prevederile art.24 din Anexa la OMEN  nr.5090/2019  privind 
aprobarea metodologiei pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reŃelei unităŃilor de 
învăŃământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2020-2021;  
 Conform art.4 din OMEN nr.4044/2019 privind aprobarea Metodologiei specifice de aplicare a 
prevederilor art.II alin.2 din OU nr.23/3.04.2019 pentru completarea Legii nr.1/2011 
 In conformitate cu Legea nr.87/2006 pentru aprobarea cu completari si modificari a OUG 
nr.75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei; 

          In conformitate cu  art.129 alin.1 si 2,lit.a,d,alin.4,lita,e,alin.7,lit.a,f. din OUG.nr.57/5.07.2019  
           In temeiul art. 139 alin.1 și 196 alin.1 lit. a din OUG nr.57 din 2019 privind Codul Administrativ 
. 
 
 
                                                                         H O T A R A S T E : 

 

 

 Art.1. Se aproba  reŃeaua şcolara a unităŃii de învăŃământ preuniversitar de stat de pe raza  
comunei Romanu, începând cu anul şcolar 2020-2021 dupa cum urmeaza: 
            1. Scoala gimnaziala Romanu cu nivel primar,gimnazial 
            2. Gradinita cu program normal sat Romanu cu nivel prescolar 
            3. Gradinita cu program normal sat Oancea cu nivel prescolar 
 Art.2. Se imputerniceste d-na Ionișă Stelușa,primarul comunei Romanu pentru aducerea la 
indeplinire a prezentei hotarari. 
 Art.3. D-ul Secretar de comuna va comunica Inspectoratului judetean Braila,Institutiei Prefectului 
judetului Braila si tuturor persoanelor interesate. 
 
 
                         Președinte de ședinșă,                                                               CONTRASEMNEAZA, 
                              șișu Dumitru                                                                             Secretar comună, 
                                                                                                                            Zainea Cristian George 
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                                                        P R O I E C T  DE   H O T A R A R E  

   Din  30.01.2020 

    
                 Privind: aprobarea  reorganizării reŃelei şcolare a unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat 
de pe raza  comunei Romanu, judetul Braila pentru anul școlar 2020-2021.  
 
               Având în vedere :  
                                                                                                                                                                                                 
-Adresa nr.3048/19.12.2019 a Scolii Gimnaziale Romanu si adresa Inspectoratului Şcolar JudeŃean Brăila 
nr.15001 /16.12.2019, prin care se solicită emiterea Avizului conform pentru reorganizare reșelei 
școlare pentru anul scolar 2020-2021; 
 Avizul Comisiilor de specialitate; 
           In conformitate cu art.19 si 61 din Legea nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare 
privind Legea Educatiei Nationale si prevederile art.24 din Anexa la OMEN  nr.5090/2019  privind 
aprobarea metodologiei pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reŃelei unităŃilor de 
învăŃământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2020-2021;  
 Conform art.4 din OMEN nr.4044/2019 privind aprobarea Metodologiei specifice de aplicare a 
prevederilor art.II alin.2 din OU nr.23/3.04.2019 pentru completarea Legii nr.1/2011 
 In conformitate cu Legea nr.87/2006 pentru aprobarea cu completari si modificari a OUG 
nr.75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei; 

          In conformitate cu  art.129 alin.1 si 2,lit.a,d,alin.4,lita,e,alin.7,lit.a,f. din OUG.nr.57/5.07.2019  
           In temeiul art. 139 alin.1 și 196 alin.1 lit. a din OUG nr.57 din 2019 privind Codul Administrativ 
. 
 
 
                                                                   H O T A R A S T E : 

 

 

 Art.1. Se aproba reorganizarea reŃelei şcolare a unităŃii de învăŃământ preuniversitar de stat de pe 
raza  comunei Romanu, începând cu anul şcolar 2020-2021 dupa cum urmeaza: 
            1. Scoala gimnaziala Romanu cu nivel primar,gimnazial 
            2. Gradinita cu program normal sat Romanu cu nivel prescolar 
            3. Gradinita cu program normal sat Oancea cu nivel prescolar 
 Art.2. Se imputerniceste d-na Ionișă Stelușa,primarul comunei Romanu pentru aducerea la 
indeplinire a prezentei hotarari. 
 Art.3. D-ul Secretar de comuna va comunica Inspectoratului judetean Braila,Institutiei Prefectului 
judetului Braila si tuturor persoanelor interesate. 
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