ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
COMUNA CHIRNOGENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 4 din 31 ianuarie 2022
privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ
preuniversitar de stat de la nivelul comunei Chirnogeni care vor funcționa
în anul școlar 2022-2023
INIȚIATOR: Manta Gheorghe – primarul comunei Chirnogeni, județul Constanța
Luând act de: referatul de aprobare prezentat și înregistrat la nr. 6504/3.12.2021 și proiectul
de hotărâre inițiat de primarul comunei Chirnogeni, domnul Manta Gheorghe înregistrat la nr.
6505/3.12.2021; raportul argumentativ privind organizarea rețelei școlare întocmit de către
primarul comunei Chirnogeni, dl. Manta Gheorghe înregistrat la nr. 6507/3.12.2021; raportul de
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului –
contabilitate cu nr. 6506/3.12.2021; avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului
Local Chirnogeni nr. 1 cu nr. 563/31.01.2022; avizul consultativ al comisiei de specialitate a
Consiliului Local Chirnogeni nr. 2 cu nr. 569/31.01.2022; avizul consultativ al comisiei de
specialitate a Consiliului Local Chirnogeni nr. 3 cu nr. 576/31.01.2022;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
 art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 138 alin. (4) și alin. (5)
din Constituția României, republicată;
 art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 art. 7 alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat,
cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 5511/02.11.2021 publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 1047/02.11.2021 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;
 art. 61 alin. (2), art. 19 alin. (1), alin. (4) și art. 63 alin. (1) din Legea educației naționale
nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 H.G. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului
standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A.
prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar;
Ținând seama de:
 adresa cu nr. 7127A/12/25.11.2021 emisă de Inspectoratul Școlar Județean Constanța;
 adresa cu nr. 125/03.12.2021 emisă de Școala Gimnazială nr. 1 Chirnogeni, înregistrată la
instituția noastră cu nr. 6501/3.12.2021, prin care ni se comunică propunerea/proiectul privind
organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ care vor funcționa în anul școlar 20222023;
Luând act de:
 avizul conform emis de către Inspectoratul Școlar Județean Constanța pentru organizarea
rețelei școlare 2022-2023, cu nr. 7564A/12/22.12.2021;

În baza art. 129 alin. (1) și alin. (2) litera a) și alin. (3) litera c) coroborat cu art. 139 alineat
(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se

aprobă organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ

preuniversitar de stat de la nivelul comunei Chirnogeni care vor funcționa
în anul școlar 2022-2023, conform anexei nr. 1, parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.2. Secretarul general al comunei Chirnogeni răspunde de comunicarea prezentei,
în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Chirnogeni, Inspectoratului Școlar
Județean Constanța, Școlii Gimnaziale nr. 1 Chirnogeni precum și Instituției Prefectului –
Județul Constanța în vederea exercitării controlului de legalitate.
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local Chirnogeni din data de 31.01.2022 cu un
număr de 13 voturi pentru, - voturi contra, - abţineri, din totalul de 13 consilieri în funcţie, din care 13 prezenţi.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
MIRON ION

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general comună,
Claudia DAN

Anexă la H.C.L. nr. 4/31.01.2022

REȚEAUA ȘCOLARĂ
a unităților de învățământ preuniversitar de stat de la nivelul comunei
Chirnogeni care vor funcționa în anul școlar 2022-2023
CONFORM AVIZ INSPECTORAT ȘCOLAR JUDEȚEAN Constanța
7564A/12/22.12.2021

Unități de învățământ cu personalitate
juridică

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1
CHIRNOGENI

Unități de învățământ fără personalitate
juridică
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL
CHIRNOGENI
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL
CREDINȚA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL
PLOPENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 PLOPENI
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