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H O T Ă R Â R E A  nr.6 

din 24 februarie  2020 
 

privind acordarea acceptului de înfiinţare a unui consorţiu şcolar 
 
Inițiatori: Rezmeriță Lidiea, Bogatu Niculina, Andronache Elena consilieri în 
cadrul Consiliului local al comunei Oancea; 
Numărul și data depunerii proiectului : 487 din 10.02.2020 
 
             Consiliul local al comunei Oancea, județul Galați, întrunit in ședința 
ordinară din 24.02.2020; 
             Având in vedere referatul de aprobare înregistrat la nr.487 din 10.02.2019. 
             Având in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Oancea nr.488 din  
10.02.2020; 
            Având in vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.3 – 
Învăţământ, sănătate si familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului. 
  Având în vedere prevederile art. 62 alin.(1) din Legea Educaţiei Naţionale 
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale  prevederilor art.8 din 
Ordinului MECTS nr. 5488/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru 
organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare; 
           Având în vedere prevederile art. 29 (2^3) lit.(b) din O.U.G.  nr. 48/2018 din 
8 iunie 2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ 
înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi 
completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea 
calităţii educaţiei; 
          Având în vedere solicitarea Scolii gimnaziale înregistrată la nr.182/2020; 
          Ținând cont de art.129 alin.(2) lit. “d”, alin.(7) lit.”a” din OUG.nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
          În baza art. 196 alin. (1) lit.”a” din OUG.nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 
             Art. 1. Se acceptă înfiinţarea Consorţiului şcolar  încheiat între unităţile de 
învăţământ Școala Gimnazială Vasile Șeicaru Oancea şi Colegiul Tehnic de 
Alimentație și Turism „Dumitru Moțoc” Galați, constituit în baza contractului de 
parteneriat, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



            Art. 2 Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredinţeză Direcţia Şcoli şi Consiliile de Administraţie ale unităţilor de 
învăţământ nominalizate la art.1 ale prezentei hotărâri. 
           Art. 3 Prezenta hotărâre se înaintează Instituției Prefectului Județul Galați și 
se aduce la cunoștința publică pe pagina de internet  www.primariaoancea.ro  de 
către secretar Elisabeta Dima. 
 
 
    
      Președinte de ședință,                                   Contrasemnează pentru legalitate 
                                                                                   Secretar general, 
 
        Bogatu Niculina                                                Dima Elisabeta 
     
 
 
Oancea -  24 februarie 2020 
 
Total consilieri ce compun Consiliul local  =   9   consilieri 
Total Consilieri prezenţi  la şedinţă            =   9    consilieri 
Au votat  ”pentru”9 , Au votat ”împotrivă”…0,  Abţineri 
 
 
 

http://www.primariaoancea.ro/

