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CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

HOTĂRÂREA nr. 3 

privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular din raza 

teritorială a comunei Oțeleni, pentru anul școlar 2021-2022 
 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară în data de 21.01.2021, la 

care participă un număr de 10 consilieri din totalul de 12 consilieri în funcţie; 

Văzând că domnul Dieac Adrian este președinte de ședință; 

Luând în dezbatere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către Primarul 

comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai, privind organizarea rețelei școlare a 

unităților de învățământ de stat și particular din raza teritorială a comunei Oțeleni, pentru anul 

școlar 2021-2022; 

Văzând prevederile art 61 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 24 din Metodologia privind fundamentarea cifrei  de 

scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de prescolari si elevi 

scolarizati in unitatile de invatamant particular, precum si emiterea avizului conform  in vederea 

organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2021-2022, aprobată 

prin O.M.E.N. nr. 5599/2020; 

Văzând adresa nr. 8856/05.11.2020 a Inspectoratului Școlar Județean Iași; 

Văzând adresa Școlii Gimnaziale Oțeleni nr. 857/23.11.2020;  

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr. 9321 din 08.12.2020; 

Având în vedere avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, impozite şi taxe 

locale, buget local, muncă și comerț, administrarea domeniului public şi privat, realizarea 

lucrărilor publice, învățământ și agricultură, înregistrat cu nr. 529 din 21.01.2021; 

Având în vedere  amendamentul nr. 304/15.01.2021, înaintat de către inițiatorul 

proiectului, adoptat cu un număr de 10 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”; 

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. a)  din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 10 voturi 

”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

 

ART.1 – Se aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular din raza 

teritorială a comunei Oțeleni, pentru anul școlar 2021-2022, după cum urmează: 
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Instituția cu personalitate 

juridică 

Structura arondată Nivelul de învățământ 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

OȚELENI 

 - PREȘCOLAR 

- PRIMAR 

- GIMNAZIAL 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

OȚELENI 
ȘCOALA PRIMARĂ 

HÎNDREȘTI  

- PREȘCOLAR 

- PRIMAR 

 

ART.2  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Școlii Gimnaziale Oțeleni 

- Inspectoratului Școlar Județean Iași, 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      Contrasemnează pentru legalitate, 

DIEAC ADRIAN                                   Conf. art. 243 din O.U.G. nr. 57/2019  

   Secretar general, 

Oțeleni, 21 ianuarie 2021           BENCHEA L. ROBERT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


