
R O M Â N I A 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA Nr.86/09.11.2021 

  COMUNA CORNEŞTI 

          P R I M A R                

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Privind  organizarea  reţelei şcolare pentru anul şcolar  2022-2023 

 

            PRIMARUL  COMUNEI CORNEŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA. 

Având în vedere : 

 - adresa nr. 13807/03.11.2021 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa prin care se solicită 

proiectul de reţea şcolară în vederea emiterii avizului conform  ; 

- 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 alin.(1)-(3)   din Ordinul nr. 5511/2021 al Ministerului Educaţiei Naţionale 

pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul 

preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari, 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 2022 – 2023; 

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

completările ulterioare ;               

- 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. 

           În temeiul art.136 alin.(1) –(2), 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.   

                                                 

SE PROPUNE   : 

          Art.1.  – Pentru anul şcolar  2022-2023 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” . 

 

 

INIȚIATOR                                                             AVIZAT PENTRU LEGALITAT 

         PRIMAR,                                                                       SECRETAR GENERAL ,  

    Radu STANCU                                                                           Gheorghiţa STAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORNEŞTI 09.11.2021 

 

 

 

http://www.comunacornesti.ro/


ROMÂNIA 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA  CORNEȘTI                                                                Nr. 13401/09.11.2021 

      P R I M A R 

 

 

REFERAT DE APROBARE  

proiectul de hotărâre privind  organizarea  reţelei şcolare pentru anul şcolar   

2022-2023 

 

Având în vedere : 

- adresa nr. 13807/03.11.2021 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa prin care se solicită 

proiectul de reţea şcolară în vederea emiterii avizului conform  ; 

               - 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  alin.(1)-(3)  din ORDINUL Nr. 5511/2021 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 2022 – 2023, precum si una din 

atributiile consiliului local conform art. 129, alin.(2) lit.”d”  și alin.(7) lit.”a”din Ordonanţa de 

urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care prevede : 

” In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigura, potrivit 

competentei sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 

interes local privind: 

   a) educatia;” 

initierea proiectului de hotărâre pe care îl propun spre adoptare fiind necesar, oportun și 

îndeplinind condițiile de legalitate.  

 

 

 

 PRIMAR, 

 Radu STANCU 


