
   ROMÂNIA         

   JUDEŢUL TULCEA                                                                                                                                                                     

   ORAŞUL ISACCEA 

   CONSILIUL LOCAL 

                        

HOTARAREA NR.9 

 privind organizarea rețelei școlare a unității de învățământ cu personalitate juridică 

Liceul Teoretic ”Constantin Brătescu” Isaccea și unității de învățământ fără personalitate 

juridică Grădinița cu program normal Revărsarea pentru funcționarea în anul școlar 2020-

2021 

 

Consiliul Local al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară la data de 

31.01.2020, fiind prezenți un număr de 11 consilieri locali; 

           

 Văzând  proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al primarului orașului Isaccea 

nr.57/09.12.2019, adresa Inspectoratului Școlar Județean Tulcea nr.12607/12.11.2019, înregistrată la 

Primăria orașului Isaccea sub nr.12694/13.11.2019, precum și Proiectul privind organizarea unității 

de învățământ cu personalitate juridică Liceul Teoretic ”Constantin Brătescu” Isaccea și unității de 

învățământ fără personalitate juridică Grădinița cu program normal Revărsarea pentru funcționarea 

în anul școlar 2020-2021 înregistrat la Primăria orașului Isaccea sub nr.12694/27.11.2019, raportul 

de specialitate nr.14300/23.01.2020 al Compartimentului Resurse Umane, Salarizare și Autoritate 

Tutelară; 

 

Ținând cont de  avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

Având în vedere prevederile: 

- art.61, alin.2, art.23 din Legea nr.1/2011 a Educației Naționale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Ordinul M.E.N. nr.5090/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea 

cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de 

preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea 

avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar 

pentru anul şcolar 2020-2021;         

 

In temeiul art. 139,alin.3 și art.196, alin.1, lit.a, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ  
 

HOTĂRĂŞTE: 

      

 Art.1   Se aprobă organizarea rețelei școlare a unității de învățământ cu personalitate juridică 

Liceul Teoretic ”Constantin Brătescu” Isaccea și unității de învățământ fără personalitate juridică 

Grădinița cu program normal Revărsarea pentru funcționarea în anul școlar 2020-2021, după cum 

urmează:  
 

Nr.crt. Denumire  Adresă 

1. Liceul Teoretic 

”Constantin 

Brătescu” Isaccea 

Str.1 Decembrie, nr.91, oraș Isaccea, jud.Tulcea 

2. Grădinița cu program 

normal Revărsarea 

Str. Victoriei, nr.81, localitatea componentă Revărsarea, oraș 

Isaccea, jud.Tulcea 

 

Art.2 În anul școlar 2020-2021, rețeaua școlară din orașul Isaccea se menține neschimbată, 

neintervenind modificări cu privire la structurile arondate sau nivelurile de învățământ. 

 



Art.3 Secretarul oraşului Isaccea va asigura comunicarea hotărârii autoritatilor interesate pentru 

ducerea la indeplinire a prevederilor sale şi Instituţiei Prefectului Judeţului Tulcea.  

 
 

Nr.voturi necesare(majoritate simpla) 

8 

Nr.total voturi exprimate 11 

Nr.voturi impotriva 0 

Nr.voturi pentru 11 

Nr.abtineri 0 

  

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,      

             CONSILIER LOCAL              SECRETAR GENERAL, 

           

                   BEIZAT EDIZ                                MORARU  LOREDANA 
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