
 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

         CORNEŞTI  

 

HOTĂRÂRE        

Nr.52 din 28.12.2020                                    

Privind  organizarea  reţelei şcolare pentru anul şcolar  2021-2022 

 

         Consiliul Local  al comunei Corneşti, judetul Dâmboviţa. 

         Având în vedere:    

- Prevederile  art. 19 alin.(4), art.61 alin.(2) din Legea nr.1/2011 Legea educaţiei naționale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.24  din Ordinul nr. 5599/2020 din 29 septembrie 2020 al Ministerului Educaţiei 

Naţionale pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru 

învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în 

unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării 

reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021 – 2022; 

- Prevederile art. 5 lit.cc), art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.b) coroborat cu  alin.(4) lit.d),art. 140, 

alin. (1), art.197 alin.(1)-(2) și alin.(4)-(5) , art.198 alin.(1)-(2), art.200,art.240 alin. (1) ,art.243 

alin.(1) lit.”a” și lit.”e” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională,cu modificările şi 

completările ulterioare ;               

- adresa nr.11078/09.12.2020  a Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa prin care se 

comunică avizul conform ; 

- adresa nr. 10622/28.10.2020 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa prin care se solicită 

proiectul de reţea şcolară în vederea emiterii avizului conform  ; 

 - adresa  nr. 11415/04.11.2020 a Şcolii Gimnaziale Corneşti prin care  propune rețeaua școlară 

pentru anul școlar 2021-2022 ; 

- proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.11502/05.11.2020  al Primarului comunei Corneşti, 

judeţul Dâmboviţa.   

- referatul de aprobare înregistrat cu nr. 11503/05.11.2020  al Primarului comunei Corneşti, 

judeţul Dâmboviţa ; 

- raportul de specialitate înregistrat cu nr.12889/15.12.2020 ; 

- avizele consultative ale comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

         În temeiul art.139 alin.(1) art.196 alin.(1) lit.”a”  din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.                                                   

 

          CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNEŞTI adoptă prezenta hotărâre :    

      

        Art.1.Se aprobă pentru anul şcolar  2021-2022 organizarea următoarei reţele şcolare pe raza 

comunei CORNEŞTI  judeţul Dâmboviţa: 

                           -    ŞCOALA GIMNAZIALĂ CORNEŞTI-PJ; 

Structuri arondate :  

- ŞCOALA GIMNAZIALĂ  CĂTUNU-CORNEŞTI; 

- ŞCOALA GIMNAZIALĂ  FRASINU-CORNEŞTI; 

- GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BUJOREANCA-CORNEŞTI; 

- GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CORNEŞTI; 

- GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CĂTUNU- CORNEŞTI; 

- GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL FRASINU –CORNEŞTI; 

- GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL IBRIANU- CORNEŞTI; 

 

 

 



 

 

 

 

- GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL POSTÂRNACU-CORNEŞTI; 

- GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL UNGURENI-CORNEŞTI. 

          Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă primarul comunei Corneşti 

și  directorul Şcolii Gimnaziale Corneşti . 

          Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată  de  secretarul general al comunei  Instituţiei  

Prefectului- Judeţul Dâmboviţa,primarului comunei, Şcolii Gimnaziale Corneşti şi va fi adusă la 

cunoştinţă publică prin afişare în format electronic pe pagina de internet www.comunacornesti.ro 

–MONITORUL OFICIAL LOCAL, subeticheta  ”Hotărârile autorității deliberative” . 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                     

          Gheorghe IONIȚĂ                                                      SECRETAR GENERAL COMUNĂ,  

 

 Gheorghița STAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi 28.12.2020, cu un număr de  15 voturi pentru,voturi 

împotrivă-0 ,abţineri - 0, din totalul de 15 consilieri în funcţie. 

http://www.comunacornesti.ro/

