
ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL NEGRILEȘTI                          
    Nr 2836/22.11.2022

                                               PROIECT DE HOTĂRÂRE 
                      privind aprobarea rețelei școlare pentru anul 2023-2024

           Consiliul local al comunei Negrilești întrunit în ședință ordinară în data de........., în prezența 
a.......... consilieri locali din totalul de 11 în funcție și a delegatului sătesc ,ședința fiind publică;
          Având în vedere:
         -referatul de aprobare al primarului comunei Negrilești nr 2837/22.11.2022
         -raportul de specialitate al secretarului general al UAT cu privire la aprobarea rețelei școlare 
pentru anul 2023-2024,nr 2838/22.11.2022
         -nota de fundamentare nr 1504/21.11.2022 primită de la Școala Gimnazială Negrilești;
         -adresa I.S.J. Bistrița-Năsăud, nr. 12 042/17.11.2022 cu privire la întocmirea proiectului de 
hotărâre pt.aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2023-2024, adresă înregistrată la Primăria 
Negrilești cu nr. 2824/21.11.2022
         -avizul..............a I.S.J. Bistrița-Năsăud comunicat cu adresa nr........  înregistrată la Primăria 
Negrilești sub nr...........
-  avizul consultativ __________ al  Comisiei  I-  Comisia juridică şi administraţie publică locală:
administraţie publică locală, juridică, protecţie socială şi apărarea drepturilor omului, comunicare,
integrare europeană şi relaţii externe, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport, turism;
         -Ordinul ministrului educației nr. 6217 /9.11.2022 pentru aprobarea Metodologiei privind 
fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor 
de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular ,precum  și 
emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar 
pentru anul școlar 2023-2024. 
          -prevederile art. 61 alin.(2) din Legea nr.1/2011-Legea educației naționale,cu modificările și 
completările ulterioare;
           În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit. d), alin.(7) lit.a), art.139 alin.(1) și art. 169 alin.(1)
din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare,

                                                   HOTĂRĂȘTE:

              ART.1(1) Se aprobă Rețeaua școlară a comunei Negrilești pentru anul școlar 2023-2024, 
astfel:
           ȘCOALA GIMNAZIALĂ NEGRILEȘTI și structură arondată ȘCOALA PRIMARĂ 
VICTOR MOTOGNA BREAZA.

            ART.2  Hotărârea s-a adoptat cu......... voturi ,,pentru” , ........ voturi ,,împotriva”(majoritate 
simplă).

            ART.3  Hotărârea se comunică cu:
               -Instituția Prefectului- Județul Bistrița-Năsăud.
               -primarul comunei Negrilești;
               -Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud;

            Primar,                                                                            Aviz de legalitate,
    Costin Dumitru                                                                        Secretar general,
                                                                                                Mureșan Dănuța-Domnica 



   ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD                                                 
CONSILIUL LOCAL NEGRILESTI
   Primar 
Nr 2837/22.11.2022

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere:
 -adresa I.S.J. Bistrița-Năsăud, nr. 12 042/17.11.2022 cu privire la întocmirea proiectului de 

hotărâre pt.aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2023-2024, adresă înregistrată la Primăria 
Negrilești cu nr. 2824/21.11.2022
     -nota de fundamentare nr 1504/21.11.2022 primită de la Școala Gimnazială Negrilești;

În conformitate cu:
- prevederile art. 61(2) din Legea nr.1/2011- Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi

completările  ulterioare  :  “Reţeaua  şcolară  a  unităţilor  de  învăţământ  de  stat  şi  particular
preuniversitar se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al
inspectoratelor şcolare...”.

- prevederile  art. 19   “ (1^1) : "Prin excepţie de la prevederile alin. (1), se pot organiza
unităţi de învăţământ de stat cu personalitate juridică cu efective mai mici de elevi, dar nu mai puţin
de 100 de elevi, care să ofere educaţie şi formare profesională prin învăţământul dual. În cazul în
care nu se mai întrunesc caracteristicile învăţământului dual prevăzute la art. 25 alin. (4) şi cerinţele
pentru organizarea acestuia, prevăzute la art. 25 alin. (5), unitatea de învăţământ intră în structura
unei  alte  unităţi  de  învăţământ  cu  personalitate  juridică  din  localitate  iar  la  alin.(4)  se
stipulează:”Pentru  asigurarea  accesului  egal  la  educaţie  şi  formare  profesională,  autorităţile
administraţiei  publice  locale,  în  baza  avizului  conform  al  inspectoratelor  şcolare,  aprobă
organizarea, funcţionarea şi, după caz, dizolvarea unor structuri de învăţământ, fără personalitate
juridică - ca părţi ale unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică - şi subordonate aceluiaşi
ordonator principal de credite, în condiţiile legii.”

Ca urmare fiind indeplinite conditiile legale mu este nici un impediment sa nu se 
transmita proiectul catre ISJ pentru obtinerea avizului conform 

Ca urmare este necesar și oportun inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei
şcolare pentru anul şcolar 2023-2024 deoarece rețeua școală se organizează de către autoritățile
locale, cu avizul ISJ Bistrița-Năsăud. Deoarece condițiile față de rețeaua școlară din anul 2022-2023
sunt neschimbate dispun comunicarea proiectului de hotărâre către secretarul general comunei în
vederea întocmirii  raportului de specialitate,  înaintarea acestuia la  ISJ pentru obținerea avizului
conform și ulterior (după obținerea avizului) înaintarea acestuia comisiilor de specialitate din cadrul
consiliului local pentru discutarea/avizarea acestuia respectiv adoptarea hotărârii consiliului local.

Primar,
Costin Dumitru 



  ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD                                  
CONSILIUL LOCAL NEGRILESTI
   SECRETAR 
Nr. 2828/22.11.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere:
-  -adresa  I.S.J.  Bistrița-Năsăud,  nr.  12  042/17.11.2022  cu  privire  la  întocmirea  proiectului  de
hotărâre pt.aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2023-2024, adresă înregistrată la Primăria
Negrilești cu nr. 2824/21.11.2022
     -nota de fundamentare nr 1504/21.11.2022 primită de la Școala Gimnazială Negrilești

- prevederile art. 61(2) din Legea nr.1/2011- Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi
completările  ulterioare  :  “Reţeaua  şcolară  a  unităţilor  de  învăţământ  de  stat  şi  particular
preuniversitar se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al
inspectoratelor şcolare...”.

  -Ordinul ministrului educației nr. 6217 /9.11.2022 pentru aprobarea Metodologiei privind 
fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor 
de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular ,precum  și 
emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar 
pentru anul școlar 2023-2024. 

Anual, autorităţile administraţiei  publice locale înştiinţează în scris inspectoratele şcolare
despre menţinerea, respectiv modificarea reţelei şcolare din raza lor de competenţă.  Ca  urmare
fiind îndeplinte condițiile legale nu este nici un impediment să nu se transmită proiectul de hotărâre
la  ISJ pentru obținerea avizului  conform și  supunerea acestuia  spre aprobarea Consiliului  local
Negrilesti

În conformitate cu prevederile art. 129 – Atribuțiile consiliului local – alin. (7) lit. a) :"  În
exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenţei sale
şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: a)
educaţia;",  este de competența Consiliului Local Negrilesti să aprobe rețeaua școlară a unității de
învățământ organizată pe raza comunei Negrilesti 

Secretar general al UAT,
Muresan Danuta-Domnica



ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
PRIMARIA NEGRILESTI
NR. 2839  DIN 22.11.2022

CATRE,
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN,
BISTRITA-NASAUD

Alaturat vă inaintam Proiectul de hotarare nr 2836/22.11.2022   privind aprobarea rețelei
școlare pentru anul 2023-2024  ,referatul de parobare nr 2828/22.11.2022,raportul de specialitate nr
2829/22.11.2022 si nota de fundamentare 1504/21.11.2022  in vederea  emiterii avizului conform .

 
Cu stima,

PRIMAR,
Costin Dumitru 

     


