
JUDEŢUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MANASIA

    H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022 , de pe raza comunei Manasia , judeţul
Ialomita 

Consiliul Local al  Comunei Manasia,judetul Ialomita

  Având în vedere:
- adresa nr. 18509/17.11.2020 a Inspectoratului  Școlar Județean Ialomita
- referatul de specialitate al secretarului general al comunei Manasia, judetul Ialomita;
- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre al primarului comunei Manasia;
- avizul conform nr. 19546/16.12.2020 al Inspectoratului Școlar al Județului Ialomița;
- Ordinul M.E.C.Ş. nr. 5599/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat , evidența efectivelor
de  preşcolari  şi  elevi  școlarizați  în  unitățile  de  învăţământ  particular  ,  precum şi  emiterea  avizului  conform în  vederea  organizării  reţelei  unităţilor  de  învăţământ
preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022 ; 
-  prevederile art. 19 alin. 4 şi art. 61 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale , cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art 129 alin 7 lit. d  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;

           În temeiul  art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022 ,de pe raza comunei Manasia ( structura retelei scolare
rămâne neschimbată fată de anul precedent) , judeţul Ialomita conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari raspunde primarul comunei Manasia, judetul Ialomita. Prin grija secretarului general al  comunei Manasia,
prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica si va fi comunicata:

- Institutiei Prefectului Judetul Ialomita pentru verificarea legalitatii;

- Inspectoratului Scolar Judetean Ialomita;

- Scolii Gimnaziale Manasia

- Primarului comunei Manasia.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                CONTRASEMNEAZĂ,
               CONSILIER LOCAL,                                             SECRETAR GENERAL 
              OPREA GELAL                     VASILE COSTEL

Nr. 7
Adoptată la Manasia
Astăzi 28 ianuarie 2021

Adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Nr.consilieri in functie -13, Nr. consilieri prezenti - 13, Nr. voturi pentru – 13



JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA COMUNEI MANASIA
Nr.____ din _____________2021

Referat de aprobare

  Având  în  vedere  adresa   institutiei  noastre  nr.  8184/5.12.2019   transmisă   Inspectoratului   Scolar
Judeţean Ialomita prin care se solicită emiterea avizului conform  privind aprobarea organizării reţelei şcolare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru anul şcolar 2019-2020 ,de pe raza comunei Manasia , judeţul
Ialomita, Inspectoratul Scolar Judetean Ialomita  a emis avizul conform nr. 19546/16.12.2020.  

Având în vedere cele menționate anterior sunt întrunite condițiile legale pentru adoptarea hotărârii  si
propun Consiliului local Manasia aprobarea acestui proiect. 

PRIMAR 

VEIHEMER ALEXANDRU 

JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA COMUNEI MANASIA
Nr.______din____________2021

Raport de specialitate 



Subsemnatul Vasile Costel  , secretar general al comunei Manasia, Județul Ialomița  , în urma analizei
proiectului de hotărâre privind  aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
pentru  anul  şcolar  2021-2022 ,de  pe  raza comunei  Manasia  ,  judeţul  Ialomita  ,   a  avizului  conform nr.
19546/16.12.2020   emis de Inspectoratul Școlar Județean Ialomita,  consider că sunt întrunite condițiile de
legalitate si oportunitate pentru  aprobarea acestui proiect de hotărâre.

Întocmit 
Secretar general
 VASILE COSTEL 

Anexa nr. 1 la HCL .nr. 7/28.01.2021

Județ Localitate Localitate 
superioară

M
e
d
i
u

Denumire 
Unitatea 
de 
Învățământ

Statut Nivel Număr Cod 
Poștal

Cod fiscal E-mail

Ialomița Manasia Manasia R Școala 
Gimnazială
Manasia

Cu 
personalitate
juridică

Primar 2 927160 14131545 sc.gimnazialamanasia@y
ahoo.ro

Gimnazial

A doua șansă

Grădinița 
cu 
program 
normal 
Manasia- 
Școala 
Gimnazială
Manasia

Arondată/ 
Structură a 
Unității 
Școlare cu 
personalitate
juridică

Preșcolar program 
normal

3 927160 -

                                                                                                                                                                         

Unitatea de învățământ cu personalitate 
juridică
(PJ)

Unitatea de învățământ fără personalitate 
juridică/Structură arondată (AR)

Nivel de școlarizare Adresă

Școala Gimnazială Manasia - Primar Comuna Manasia, str. Primăriei, nr. 2, Cod 
postal 927160Gimnazial

A doua șansă

Grădinița cu program normal  Manasia Preșcolar program normal Comuna Manasia, Str. Biserica Veche ,nr. 3, 
Cod postal 927160


