
     ROMÂNIA                                                         
JUDEȚUL GALAȚI 
COMUNA OANCEA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

  P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E  
 

din  decembrie 2020 
 

Privind : aprobarea rețelei scolare pentru anul 2021 – 2022 la nivelul comunei Oancea, judeţul 
Galaţi. 

________________________________________________________________________________ 
Initiatori : Rezmeriță Lidiea, Adămiță Neculai, Pepelea Ionica consilieri în Consiliul local al 
comunei Oancea; 
Numarul si data depunerii proiectului: 3293 din 04.12.2020; 
            Consiliu local al comunei Oancea, judetul Galati constituit în baza Ordinului Prefectului 
Județul Galați nr.463/2020, intrunit in ședință ordinara din data ……12.2020; 
            Având in vedere referatul de aprobare al ințiatorilor nr.3293/04.12.2020; 
            Având in vedere raportul de specialitate al secretarului general al comunei Oancea 
nr3313/04.12.2020; 
            Având in vedere avizul comisiei de specialitate nr.3 invăţământ, sănătate si familie, muncă 
şi protecţie socială, protecţia copilului. 
            Având in vedere avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean Galați nr. 15955/2020; 
            Având in vedere prevederile art.19 alin.(4); art.61 alin.(2) din legea nr.1/2011- Legea 
educației naționale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
            Având în vedere prevederile art.24 din Ordinul MEN nr.5599/2020; 
            Având in vedere prevederile art.129 alin.7 lit.(a) din OUG. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ cu modificările si completările ulterioare; 
            In temeiul art.196 alin.1 lit.a  din  O.U.G.nr. 57/2019 – privind Codul administrativ cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE 
 
            Art. 1 Se aprobă rețeaua școlară pentru anul școlar 2021 – 2022 la nivelul comunei Oancea, 
judeţul Galaţi  formată din : 

- Şcoala Gimnazială „Vasile Şeicaru” comuna Oancea, judeţul Galaţi cu  
personalitate juridică – adresa: str. Națională , nr.124, tel.0236/343018,( PRE, PRI,GIM); 

- Grădinița cu program normal nr.1 Oancea – adresa : str. Națională, nr.118; 
          Art.2  Secretarul general va comunica prezenta hotărâre instituțiilor și persoanelor 
interesate. 
 
            Președinte  de ședință,                                      Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                                           Secretar general, 
 
                                                                                                             Dima Elisabeta. 
 

    OANCEA –  decembrie 2020 
 
Total consilieri ce compun Consiliul local  =  11   consilieri 
Total consilieri prezenţi la şedinţă             =       consilieri 
Au votat”PENTRU” , Au votat ”ÎMPOTRIVA” 0,  Abţineri 0. 

 
         


