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HOT�RÂREA NR.29/31.03.2021 
privind aprobarea organizarii retelei _eolare a unitä�ilor de înv��ámânt preuniversitar, de pe 

raza teritoriala a UAT- ora_ul Ovidiu, pentru anul ycolar 2021-2022 

Consiliul Local al orasului Ovidiu, întrunit în _edinta ordinara in data de 31.03.2021; 

Avand in vedere: 

AVIZUL CONFORM emis de lnspectoratul Scolar Judetean Constanta pentru organizarea retelei scolare

a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza teritoriala a UAT- ora_ul Ovidiu, pentru anul _colar

2021-2022, nr.6978A/52/22.12.2020, inregistrat la Primaria orasului Ovidiu sub nr.23519/28.12.2020 

Referatul de aprobare al Primarului orasului Ovidiu nr.6363/25.03.2021 prin care se propune aprobarea 

organizarii retelei _colare a unitá�ilor de invá�ámânt preuniversitar de stat, la nivelul UAT- ora_ul Ovidiu, 

pentru anul _colar 2021-2022

Raportul compartimentului de specialitate nr.6364/25.03.2021 întocmit de c�tre Serviciul Juridic din

cadrul Prim�riei ora_ului Ovidiu, 

Tinad cont de:

Avizul de legalitate al secretarului general;

Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orasului Ovidiu;

In conformitatecu: 
Prevederile art.19 alin.(40 si ale art.61 alin.(2) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu 

modificarile si completarile ulterioare, ale art.24 si art.25 alin.(1) din Metodologia privind fundamentarea

cifrei de _colarizare pentru învä�ämântul preuniversitar de stat, eviden�a efectivelor de pre_colari _i elevi 

_colarizai în unit��ile de înv�jämânt particular, precum _i emiterea avizului conform în vederea

organiz�rii retelei unit��ilor de inv���mânt preuniversitar pentru anul _colar 2021-2022, aprobata prin 

Ordinul ministrului educatiei : cercetarii nr.5599/2020:

n couformitate cu prevederile art.129, alin.1, alin.2, lit. "a" �i alin.7, lit ,a", alin.(14), precum si ale 

art.139 coroborat cu art.196 alin. (1) lit. a) din 0.U.G. nr. 57/2019 privind-Codul administrativ;
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Art.l. Se aprob� organizarea retelei scolare a unit��ilor de înv���mânt preunivc 
raza teritoriala a UAT- ora_ul Ovidiu, pentru anul _colar 2021-2022, dup� cum urmeaza: 

Unitatea de înv���mânt cu Unitatea de înv���mânt far� personalitate 

juridic� (structur�) 
Nivel de înv���mânt 

personalitate juridic�
Grådinita cu program PRE 
prelungit "Licurici " Ovidiu 

Gr�dini�a cu program prelungit 

"Licurici" Ovidiu 
Gr�dinita cu program normal 

Zig-Zag"Ovidiu 
PRE

Gradinita cu program prelungit Gr�dini�a cu program normal, Poiana 
PRE 

"Licurici " Ovidiu

PRI/GIMScoala gimnazial� nr.2 

Poet Ovidiu", Ovidiu 

PRI Scoala primar� nr. 4, Poiana 

Scoala gimnazial� nr.2 

Poet Ovidiu", Ovidiu 

PRE/PRI/GIM/ Liceul Tehnologic "lon 
PROF/LIC/LIC TEH/ 

LIC TEO/LIC VOC Podaru" Ovidiu 

PRE Gr�dinifa cu program normal Culmea

Liceul Tehnologic "Ion 

Podaru" Ovidiu 

PRI/GIM Scoala gimnazial� nr. 3, Culmea 

Liceul Tehnologic "lon 

Podaru" Ovidiu 

Secretarul general al ora_ului va comunica prezenta hot�râre Institu�iei Prefectului-jude�ul Constan�a si 

tuturor factorilor interesati, în termen legal. 

Prezenta hotärâre a fost aprobat� cu unanimitate de voturi »pentru" de catre cei 17 consilieri locali

prezenti din totalul de 17 consilieri locali alesi in functie.
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PRE^EDINTE DE �EDIN��, 
SULIMAN SESNOR 

CONTRASEMNEAZ� 
SECRETAR GENERAL UAT, 
ANTONIE LAURA- ELENANAVIDIU * 


