
 
R O M Â N I A 
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
         CORNEŞTI  

HOTĂRÂRE      
 Nr.86 din 29.12.2021                                      

privind  organizarea  reţelei şcolare pentru anul şcolar  2022-2023 
 
         Consiliul Local CORNEŞTI al comunei Corneşti, judetul 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.   
- proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Corneşti înregistrat cu nr. 86/09.11.2021; 
- referatul de aprobare al primarului comunei Cornești înregistrat cu nr. 13401 din 09.11.2021; 
- raportul de specialitate înregistrat cu nr. 17223/20.12.2021 al  secretarului general al comunei ; 
-avizele consultative ale comisiilor de specialitate al Cosniliului local ; 
             În temeiul art.139 alin.(1) şi alin.(3) lit.” a”, coroborat cu art.196 alin.(1) lit.”a” 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și 
completările ulterioare, 
 
              CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNEŞTI, adoptă prezenta hotărâre :     
   
       Art.1.Se aprobă 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” . 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                    
  Daniel CRISTEA                                                                            SECRETAR GENERAL,                                                                                                            
                                                                                                                 Gheorghiţa STAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR.86 
/29.12.20211 

Operatiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 

Semnatura 
persoanei 
responsabile sa 
efectueze 
procedura 

                                                          1                    2                 3 

Adoptarea hotararii1) s-a facut cu majoritate x simpla  □ absoluta  □ 
calificata2 

29.12.2021   

Comunicarea catre primar2) .../.../............   

Comunicarea catre prefectul judetului3) .../.../............   

Aducerea la cunostinta publica4)+5) .../.../............   

Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual4)+5) .../.../............   

Hotararea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), dupa caz .../.../............   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 


