
                                                  

HOTARAREA Nr. 11/2020
Privind aprobarea re elei colare pentru anul colar 2020-2021 din U.A.T Ibăne ti.țelei școlare pentru anul școlar 2020-2021 din U.A.T Ibănești. școlare pentru anul școlar 2020-2021 din U.A.T Ibănești. școlare pentru anul școlar 2020-2021 din U.A.T Ibănești. școlare pentru anul școlar 2020-2021 din U.A.T Ibănești.

Jud.Vaslui;
având în vedere: 

Expunerea de motive a d-lui Pletea Benone primarul comunei Ibăne ti  cu privire laști cu privire la
aprobarea re elei colare pentru anul colar 2020-2021; țelei școlare pentru anul școlar 2020-2021; ști cu privire la ști cu privire la
 -  Adresa cu nr. 4046/12.12.2019 din partea Inspectoratului colar Jude ean Vaslui, prin care seȘcolar Județean Vaslui, prin care se țelei școlare pentru anul școlar 2020-2021; 
acordă avizul conform  ;
 -  prevederile  OMEN  nr.  5090/2019  din  30  august  2019  pentru  aprobarea  Metodologiei  privind
fundamentarea cifrei de colarizare pentru învă ământul preuniversitar de stat, eviden a efectivelor dești cu privire la țelei școlare pentru anul școlar 2020-2021; țelei școlare pentru anul școlar 2020-2021; 
antepre colari, pre colari i elevi colariza i în unită ile de învă ământ particular, precum i emitereaști cu privire la ști cu privire la ști cu privire la ști cu privire la țelei școlare pentru anul școlar 2020-2021; țelei școlare pentru anul școlar 2020-2021; țelei școlare pentru anul școlar 2020-2021; ști cu privire la
avizului  conform în  vederea  organizării  re elei  unită ilor  de  învă ământ  preuniversitar  pentru  anulțelei școlare pentru anul școlar 2020-2021; țelei școlare pentru anul școlar 2020-2021; țelei școlare pentru anul școlar 2020-2021; 
colar 2020-2021.ști cu privire la

  - prevederile Legii 1/2011– privind educa ia na ionalățelei școlare pentru anul școlar 2020-2021; țelei școlare pentru anul școlar 2020-2021;  ; 
În temeiul art.129, alin.(2) coroborat cu alin.(7), lit.”a”, ale art.139, alin.(1) şi alin.(3),

lit.”i”  şi  ale  art.196,  alin.(1),  lit.”a”  din  Ordonan a  de  Urgen ă  nr.57/2019  privind  Codulțelei școlare pentru anul școlar 2020-2021; țelei școlare pentru anul școlar 2020-2021; 
administrativ,

Consiliul Local al comunei Ibăne ti, Jude ul Vaslui,ști, Județul Vaslui, țul Vaslui,

HOT  ĂRĂ TE:ȘTE:  

Art.1. Se  aprobă  re eaua  colară  pentru  anul  2020-2021  din  Unitatea  Administrativțelei școlare pentru anul școlar 2020-2021; Școlar Județean Vaslui, prin care se
Teritorială Ibăne ti, Jud. Vaslui, conform anexei la prezenta hotărâre.ști cu privire la

Art.2.  Prezenta  hotărâre  se  comunică,  prin  intermediul  Secretarului  Comunei
IBĂNE TI,  în  termenul  prevăzut  de  lege,  Primarului  Comunei   IBĂNE TI  i  PrefectuluiȘcolar Județean Vaslui, prin care se Școlar Județean Vaslui, prin care se ști cu privire la
jude ului VASLUI  i se aduce la cuno tin ă publică prin afi area la sediul primăriei.țelei școlare pentru anul școlar 2020-2021; ști cu privire la ști cu privire la țelei școlare pentru anul școlar 2020-2021; ști cu privire la

         Această hotărâre a fors aprobată cu un număr 10 voturi din 10 consilieri prezenţi.

    PRE ENINTE DE EDINȘcolar Județean Vaslui, prin care se Școlar Județean Vaslui, prin care se ȚĂ                               Dată astăzi.
Consilier:                                                                                                                        31.01.2020

       Bodroghină Vasile

   Contrasemneaz  ă:  
                Secretarul Comunei Ibăne ti, ști cu privire la

                                                                                                     Pîrlog George 

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI IBĂNE TIȘTE:


