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HOTĂRÂREA nr. 3 

privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat 
acreditate pentru anul școlar 2023 – 2024 

 
Consiliul Local Braniștea, având în vedere : 
- referatul de aprobare al Primarului Comunei Braniștea nr. 4860/06.12.2022 ; 
- raportul argumentativ nr. 4862/06.12.2022 al Școlii Gimnaziale Braniștea ; 
- raportul compartimentului de specialitate nr. 269/25.01.2023; 
- prevederile art. 19 alin. 4 și art. 61 alin. 2 și 5 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările 

și completările ulterioare și a OMEN nr. 6217/09.11.2022 pentru aprobarea Metodologiei privind 
fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de 
preșcolari și elevi din unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea 
organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2023-2024 ; 

- prevederile art. 129, alin. 7, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- avizul conform al Inspectoratului Şcolar nr. 15274 privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 

2023-2024; 
- adresa Școlii Gimnaziale Braniștea nr. 913/21.11.2022; 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,                                   

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1 Se aprobă organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei 

Braniștea pentru anul școlar 2023 – 2024, după cum urmează : 
 

 

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică 
Adresă, nr. telefon/fax / niveluri de învățământ PRE,PRI,GIM 

 

Școala Gimnazială, Comuna Braniștea, județul Mehedinți 
Tel: 0252395877 

Email: sc_branistea2008@yahoo.com 
PRE, PRI, GIM / PRI 

 

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului, Inspectoratului Şcolar Județean Mehedinți, 
Primarului, Unității de învățământ cu personalitate juridică și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului 
unității administrativ-teritoriale . 
 

Adoptată astăzi 30 ianuarie 2023 în ședință ordinară a Consiliului Local Braniștea. 
 
                                                                                                                                          Contrasemnează, 
             Președinte de ședință,                                                                     Secretar General Comuna Braniștea 
                   Milica DOBRE                                                                                            Ionuț BLĂGNICEANU 
 ? ...................................................             ? ................................................... 

L.S. 


