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Hotărârea nr. 39/28.12.2017 

 
În conformitate cu prevederile: 

-  Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

- OMEN nr. 5692/21.12.2017 privind constituirea unei comisii pentru acordarea Avizului 

Ministerului Educației Naționale privind oportunitatea realizării unor investiții finanțate prin 

Programul Operațional Regional – POR/10/2017, 

- Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de 

stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, 

precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ 

preuniversitar în anul școlar 2018-2019, anexă la OMEN nr. 5472/2017, 

- Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

aprobat prin OMENCȘ nr. 5079/2016, 

- Regulamentului de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, aprobat prin OMECTS 

nr. 5530/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

-  în temeiul Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea consiliului de administraţie 

al inspectoratului şcolar, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 

sportului 5530/05.10.2011, modificat şi completat prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 3400/18.03.2015, 
 

 

Consiliul de administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa, 

întrunit în ședința din data de 28.12.2017, hotărăşte: 

 

Art. 1 Se aprobă emiterea acordului Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița pentru 

oportunitatea investiției prin proiectul ”Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, 

reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale Matei Basarab din Târgoviște, jud. 

Dâmbovița”, la solicitarea Primăriei Municipiului Târgoviște.   

 

Art. 2 Se aprobă emiterea acordului Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița pentru 

oportunitatea investiției prin proiectul ”Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, 

reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale Mihai Viteazul din Târgoviște, jud. 

Dâmbovița”, la solicitarea Primăriei Municipiului Târgoviște.     

 

Art. 3 Se soluţionează alte solicitări din teritoriu, detaliate în procesul-verbal al şedinţei, pentru 

care se comunică, în scris, răspunsurile. 
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