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 HOTĂRÂREA nr. 5/29.01.2020 

cu privire la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ 
de pe teritoriul comunei Jijila, județul Tulcea pentru anul școlar 2020-2021 

 
Consiliul local al comunei Jijila,întrunit în ședință ordinară ,legal constituită,la care 

participă un  umăr de 14 consilieri locali. 
 
Având în vedere: 

- Prevederile OMEN nr. 5090/30.08.2019, pentru aprobarea Metodologiei 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 2020–2021; 

- Adresa nr. 12607/12.11.2019 a Inspectoratului Școlar Județean Tulcea prin care solicită transmiterea 
proiectului de hotărâre privind organizarea rețelei școlare pentru anul 2020–2021, până cel târziu la data 
de 11.12.2019; 

- Centralizatorul propuneri plan școlarizare 2020-2021 comunicat de Școala Gimnazială Jijila; 
- Referatul de probare al primarului comunei Jijila, cu nr. 4244/26.11.2019 
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Jijila; 
- Avizul favorabil cu nr. 13144/16.12.2019 a Inspectoratului Școlar Județean Tulcea, înregistrat la 

Primăria comunei Jijila la nr. 4631/18.12.2019; 
- Raportul comisiei de specialitate al Consiliului local; 

În temeiul prevederilor art. 61 alin. (2) din Legea educației naționale și În temeiul prevederilor art. 
129, alin  (7) lit. a) art.139 si art.196 alin (1) lit.(a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind 
Codul Administrativ: 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1 Se modifică Structura arondată a unității de învățământ fără personalitate juridică din: Școală 

Primară Garvăn, în Grădinița Garvăn. 
Art. 2 Se organizează rețeaua școlară a unităților de învățământ de pe teritoriul comunei Jijila, 

județul Tulcea pentru anul școlar 2020-2021, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre:  

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului județului Tulcea, primarului 
comunei Jijila, Inspectoratului Școlar Județean Tulcea, compartimentului contabilitate, conducerii Școlii 
Gimnaziale Jijila și va fi făcută publică în condițiile legii,prin publicare în Monitorul Oficial Local. 

 
 
Adoptată astăzi 29.01.2020 cu un număr de 14 voturi pentru din totalul de 15 consilieri aleși. 
 
 

           Președinte de ședință                                                                      Contrasemnează 
 Dumitru Mihai                                                                  Secretar general al comunei Jijila 
                                                                                                                        Dumitru Acriș 

 
 
 



 

 
Anexa nr. 1 

H.C.L nr. 5/29.01.2020 
 
 
 
 

Nr. crt. Unități de învățământ cu 
personalitate juridică 

Unități de învățământ arondate Obs.  
(modificări intervenite) 

1 ȘCOALA GIMNAZIALĂ JIJILA   

2  GRĂDINIȚA CU PROGRAM 
NORMAL GARVĂN 

Se transformă din școală primară în 
grădiniță cu program normal 

 
 
 
 
 

           Președinte de ședință                                                                      Contrasemnează 
 Dumitru Mihai                                                                  Secretar general al comunei Jijila 
                                                                                                                        Dumitru Acriș 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


