
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 10418 din 06.12.2021 

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

teritorială a comunei Oțeleni, pentru anul școlar 2022-2023 
 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ____________în data de _______ 

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

Văzând că domnul/doamna ____________ 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 2022-2023; 

Având în vedere 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 anteprescolari/ 

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 

2022-2023, aprobată prin O.M.E. nr. 5511/2021; 

Văzând adresa nr. 9842/03.11.2021 a Inspectoratului Școlar Județean Iași; 

Văzând adresa Școlii Gimnaziale Oțeleni nr. 1458/17.11.2021;  

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

al primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr.________ din data de ____________; 

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.___din_____________;  

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 ..........voturi 

”pentru”,.............voturi ”împotrivă” și ..........”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 2022-2023, după cum urmează: 
 

 



 

 

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; 

 

INIȚIATOR, 

PRIMAR, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrasemnează pentru legalitate, 

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

                                                                                         Secretar general, 

                           Adam Petronela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

U.A.T. COMUNA  OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

PRIMAR 

Sat Oţeleni, comuna Oţeleni, str. Şcolii, nr.2 

Fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr. 10419 din 06.12.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de 

stat și particular din raza teritorială a comunei Oțeleni, pentru anul școlar 2022-2023 
 

Având în vedere 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 anteprescolari/ 

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 

2022-2023, aprobată prin O.M.E. nr. 5511/2021; 

Văzând adresa nr. 9842/03.11.2021 a Inspectoratului Școlar Județean Iași; 

Văzând adresa Școlii Gimnaziale Oțeleni nr. 1458/17.11.2021;  

Având în vedere 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; 

Vă propun adoptarea hotărârii în forma prezentată. 

 

PRIMAR, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

U.A.T. COMUNA  OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Compartiment - secretar general 

Sat Oţeleni, comuna Oţeleni, str. Şcolii, nr.2 

Fax: 0232/718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr. 10420 din 06.12.2021 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de 

stat și particular din raza teritorială a comunei Oțeleni, pentru anul școlar 2022-2023 
 

Organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular se 

realizeaza prin hotarare a consiliului local sau a consiliului judetean, cu avizul conform al 

inspectoratului scolar/Ministerului Educatiei si Cercetarii. 

Obtinerea avizului conform este obligatorie, lipsa acestuia atragand nulitatea hotararii 

consiliului local sau, dupa caz, a consiliului judetean prin care este organizata reteaua scolara. 

Organizarea retelei scolare se realizeaza, in ordine, cu respectarea urmatoarelor etape: 

a) realizarea proiectului de retea scolara de catre consiliul local/consiliul judetean; 

b) transmiterea proiectului de retea scolara, insotit de un raport argumentativ privind 

structura retelei scolare propuse sa functioneze in anul scolar urmator, realizat de catre 

consiliul local/consiliul judetean, de catre primar/presedintele consiliului judetean catre 

inspectoratul scolar/Ministerul Educatiei si Cercetarii, cu solicitarea de emitere a avizului 

conform, potrivit prevederilor legale; 

c) transmiterea catre autoritatile administratiei publice locale (primarul si consiliul local, 

respectiv presedintele consiliului judetean si consiliul judetean) a listei unitatilor de 

invatamant pentru care se acorda aviz conform, precum si a listei unitatilor de invatamant 

pentru care nu se acorda aviz conform (insotita de un raport care contine motivele 

neacordarii avizului conform si propuneri privind organizarea acestora); 

d) aprobarea, prin hotarare a consiliului local sau, dupa caz, a consiliului judetean, a retelei 

scolare, pe baza avizului conform al inspectoratului scolar/Ministerului Educatiei si 

Cercetarii. 

Reteaua scolara a unitatilor de invatamant de stat si particular preuniversitar se 

organizeaza de catre autoritatile administratiei publice locale, cu avizul conform al 

inspectoratelor scolare. Pentru invatamantul special liceal si special postliceal, reteaua scolara se 

organizeaza de catre consiliul judetean, respectiv de catre consiliile locale ale sectoarelor 

municipiului Bucuresti, cu consultarea partenerilor sociali si cu avizul conform al Ministerului 

Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. 

Având în vedere 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; 

 Consider că proiectul de hotărâre poate fi supus dezbaterii consiliului local în forma 

prezentată. 

Secretar general, 

Adam Petronela 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


