
ROMANIA 

JUDETUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL GAUJANI 

 

 

 H O T A R A R E 

privind atribuirea denumirilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat care functioneaza in comuna Gaujani 

 

 Consiliul Local Gaujani, 

  Avand in vedere: 

-adresa nr.76/10.01.2012 emisa de Scoala cu clasele I-VIII „Draghici Davila” 

Gaujani; 

-adresa nr.361/06.02.2012 emisa de Inspectoratul Scolar al Judetului Giurgiu; 

-avizul nr.2/28.03.2008 al Comisiei judetene de atribuire de denumiri; 

-expunerea de motive nr.2943/20.02.2012 intocmita de primarul comunei 

Gaujani ; 

-raportul nr.2944/20.02.2012 intocmit de secretarul comunei Gaujani; 

-rapoartele comisiilor de specialitate nr.3588 si nr.3589 din 24.02.2012; 

-prevederile art.61 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, modificata si 

completata; 

-prevederile art.2 din Ordonanta nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de 

denumiri, modificata si completata; 

-prevederile art.4, art.5, lit.a si b, din Ordinul MECTS nr.6564/2011 privind 

aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din 

sistemul naţional de învăţământ preuniversitar; 

-prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.d, alin.6, lit.a, pc.1, din Legea administratiei 

publice locale nr.215/2001 republicata, modificata si completata; 

 In temeiul art.45, alin.1, art.115, alin.1, lit.b, din Legea administratiei 

publice locale nr.215/2001 republicata, modificata si completata, 

 

H O T A R A S T E : 

 

 Art.1.- Începând cu anul şcolar 2012-2013, unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat care functioneaza in comuna Gaujani, respectiv: Scoala cu 

clasele I-VIII “Draghici Davila” Gaujani si Gradinita Pietrisu, vor avea 

denumirile următoare: 

 

Noua denumirea a unității de învățământ cu 

personalitate juridică-Adresa Nr. telefon/fax/e-

mail/niveluri de învățământ 

Denumirea unității de 

învățământ fara 

personalitate juridică 
(arondată)-Adresa Nr. 

telefon/fax/e-mail/niveluri 

de învățământ 
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Scoala gimnaziala Draghici Davila 

Gradinita cu prog. normal 

nr.1 

Loc. Gaujani Loc. Pietrisu 

Nivel scolarizat PRE, PRIM GIM Nivel scolarizat; PRE 

Adresa; Str. Primariei nr.1, 

tel./fax/0246250964/scoala_gaujani@yahoo.com  Adresa: Str. Gradinitei nr. 3 

 

 Art.2.-Secretarul comunei Gaujani va comunica prezenta hotarare, in 

termen legal, institutiilor interesate si va asigura afisarea acesteia la sediul 

primariei si pe site-ul www.primariagaujani.ro. 

 

 

 

PRESEDINTE     AVIZAT PENTRU LEGALITATE  

DE SEDINTA       SECRETAR  

 

MUSCA STEFAN      DUNARE AURICA 
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