
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL COCORA

H O T Ă R Â R E
privind  menţinerea reţelei şcolare existente pentru Şcoala Gimnazială Cocora, unitate cu

 personalitate juridică, cu nivelurile de învăţământ:preşcolar,primar şi gimnazial
pentru anul şcolar 2014/2015

                       Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, 
                       Având în vedere:
                       -prevederile art.19 alin.(4)  şi art.61 alin.(2) din Legea nr.1/2011-Legea Educaţiei Naţionale;
                       -adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa nr.660/10.02.2014.
                       Examinând:
                       -expunerea de motive nr.331/11.02.2014 a primarului comunei Cocora;
                       -raportul de avizare nr.424/19.02.2014 al comisiei juridice şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, muncă şi protecţie socială;
                       -raportul de avizare nr.425/19.02.2014 al comisiei pentru invăţământ, sanatate şi familie, activităţi social-
culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.
                       În temeiul art.art.36 alin.(6), lit.,,a'', pct.1 si art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T ĂR Ă Ş T E:

                          Art.1.Se aprobă menţinerea reţelei şcolare existente pentru Şcoala Gimnazială Cocora, unitate cu 
personalitate juridică, cu nivelurile de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial, pentru anul şcolar 2014/2015.
                          Art.2.Primarul comunei Cocora şi Directorul Şcolii Gimnaziale Cocora vor aduce la îndeplinire 
prezenta hotărâre.
                          Art.3.Prezenta hotărâre va fi comunicată Şcolii Gimnaziale Cocora, Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Ialomiţa şi Instituţiei Prefectului Judeţului Ialomiţa prin grija secretarului delegat al comunei.

                                 PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ,
                          ANDREI  CORNELIU CONSTANTIN

                                                                                                                 CONTRASEMNEAZA,
                                                                                                                   p.Secretar al comunei,
                                                                                                                      Stanciu Constantin

Nr.8
Adoptata la COCORA
Astazi, 27.02.2014

        



           ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
          PRIMAR
Nr.331/11.02.2014

EXPUNERE  DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre  privind menţinerea reţelei şcolare existente pentru Şcoala Gimnazială

Cocora, unitate cu personalitate juridică, cu nivelurile de învăţământ:preşcolar, primar şi gimnazial 
pentru anul şcolar 2014/2015

                  În conformitate cu prevederile art.19 alin.(4) şi art.61 alin.(2) din Legea nr.1/2011-Legea Educatiei 
Nationale, autorităţile publice locale aprobă organizarea şi funcţionarea structurii de învăţământ existente la nivelul 
unităţii administrativ teritoriale în baza avizelor conforme emise de Inspectoratul Şcolar Judeţean.
                  In urma adresei primite de  la Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa, în luna decembrie 2013, am comunicat 
acestie că nu sunt modificări  în anul şcolar 2014/2015 în ce priveşte organizarea si funcţionarea Şcolii Gimnaziale 
Cocora, unitate cu personalitate juridică, cu nivelurile de învăţământ:preşcolar, primar şi gimnazial, faţă de anul şcolar 
2013/2014 .
                  Urmare adresei Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa nr.660/10.02.2014 este necesar să adoptăm o 
hotărâre privind menţinerea reţelei şcolare pentru anul 2014/2015 urmând ca după adoptare să înaintăm o copie către 
inspectorat.
                  Având în vedere cele expuse, propun Consiliului local Cocora spre dezbatere în vederea aprobării a 
proiectului de hotărâre privind menţinerea reţelei şcolare existente pentru  Şcoala  Gimnazială Cocora, unitate cu 
personalitate juridică, cu nivelurile de învăţământ:preşcolar, primar şi gimnazial pentru anul şcolar 2014/2015.

PRIMAR,
Ing.Lefter Sorin Dănuţ

ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului
si urbanism, munca si protectie sociala
Nr.424 din 19.02.2014

A V I Z
la proiectul de hotarare privind menţinerea reţelei şcolare existente pentru

Şcoala Gimnazială Cocora, unitate cu personalitate juridică, cu nivelurile de
învăţământ:preşcolar, primar şi gimnazial, pentru anul şcolar 2014/2015

                      Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism, munca 
protectie sociala, intrunita in sedinta legal constituita in data de 19.02.2014 discuţie,proiectul de hotarare privind  
menţinerea reţelei şcolare exisstente pentru Şcoala Gimnazială Cocora, unitate cu personalitate juridică, cu nivelurile 
de învăţământ:preşcolar, primar şi gimnazial, pentru anul şcolar 2014/2015.
                      In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate in procesul verbal
de sedinta, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de modificare a continutului proiectului de hotarare.
                     Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate, in temeiul prevederilor Legii nr.215/2001, 
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului 
local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local al comunei Cocora adoptarea proiectului in forma 
prezentata.
             
 Presedinte comisie,
           DRAGOSIN  AUREL
                                                                                                               Membri,
                                                                                   
                                                                                     CÎRJAN  SAVU______________________
                                                                                    NECULA  VALENTIN_________________
                                                                                    TOADER VASILE_____________________
                                                                                     ANDREI CORNELIU CONSTANTIN______________



Emis astazi, 19.02.2014
La Cocora

ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru invatamant, sanatate si familie
activitati social-culturale, culte, protectia copilului, tineret si sport
Nr.425 din 19.02.2014

A V I Z
la proiectul de hotarare privind menţinerea reţelei şcolare existente pentru

Şcoala Gimnazială Cocora, unitate cu personalitate juridică, cu nivelurile de
învăţământ:preşcolar, primar şi gimnazial, pentru anul şcolar 2014/2015

                      Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, activitati social-culturale, culte, protectia copilului, tineret 
si sport, intrunita in sedinta legal constituita in data de 19.02.2014, a luat in discutie, proiectul de hotarare privind  
menţinerea reţelei şcolare exisstente pentru Şcoala Gimnazială Cocora, unitate cu personalitate juridică, cu nivelurile 
de învăţământ:preşcolar, primar şi gimnazial, pentru anul şcolar 2014/2015.
                      In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate in procesul verbal
de sedinta, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de modificare a continutului proiectului de hotarare.
                     Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate, in temeiul prevederilor Legii nr.215/2001, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului 
local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local al comunei Cocora adoptarea proiectului in forma 
prezentata.

              Presedinte comisie,
       DAVID  STANCIU MARIAN

                                                                                                                      Membri,

                                                                               ARDELEANU  ION______________________
                                                                               BANCIU RĂDEL-GEORGEL______________
                                                                               BADEA  DUMITRU______________________
                                                                               VLAD DOREL__________________________

Emis astazi, 19.02.2014
La Cocora


