ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL GALAŢI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 69
din 27.02.2019
pentru completarea HCL 10/31.01.2019 privind organizarea rețelei școlare a unităților de
învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Galați pentru anul
școlar 2019-2020
Iniţiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu
Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 74/19.02.2019
Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de
27.02.2019;
Având în vedere expunerea de motive nr. 10226/19.02.2019, a inițiatorului Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;
Având în vedere raportul de specialitate nr. 10228/19.02.2019 al Direcţiei Relații
Publice și Managementul Documentelor;
Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice,
învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;
Având

în

vedere

adresa

Inspectoratului

Școlar

Județean

Galați

nr.

805/18.02.2019, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr.
14409/19.02.2019;
Având în vedere dispozițiile art. 24 alin. (1) și alin. (2), art. 26 alin. (3) din Anexa –
Metodologie la Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5.235 din 2 octombrie 2018
pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru
învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari, 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 2019-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
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Având în vedere dispozițiile art. 19 alin. (4) și art. 61 alin. (2) din Legea educației
naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere dispoziţiile art. 36 alin. (1) alin. (2) lit. „d” și alin. (6) lit. „a” pct. 1
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere dispoziţiile art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. I – După poziția 65 din anexa 1 la H.C.L. nr. 10/31.01.2019 privind
organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular
din Municipiul Galați pentru anul școlar 2019-2020, se introduce o nouă poziție - 66, care
va avea următorul cuprins:
„
66

Urban

LICEUL TEHNOLOGIC "General de
Marină Nicolae Dumitrescu Maican "
Str.Portului nr.57, Galati, tel.0236417421
fax.411387, e‐mail:
grupscolar.marina@upcmail.ro, LIC, PROF,
POS
”

Art. II – Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire
a prevederilor acestei hotărâri.
Art. III – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea
prezentei hotărâri.
Președinte de ședință,

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Galați,
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