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PROIECT de HOTĂRÂRE 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 propune organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei 

Braniștea pentru anul școlar 2023 – 2024, în vederea obținerii avizului conform al Inspectoratului Școlar Județean 
Mehedinți, 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 Prezentul proiect de hotărâre va fi transmis 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 . 
 

25.01.2023 
 

                                                   Inițiator,                                                                            Avizat de legalitate, 
                                                    Primar,                                                                 Secretar General Comuna Braniștea, 
                                                   I. Marin                                                                              Blăgniceanu Ionuț 



 
 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

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

Având în vedere adresa I.S.J. Mehedinți nr. 14207 din 21.11.2022 și prevederile OMEN nr. 
6217/09.11.2022 - Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul 
preuniversitar de stat, evidența efectivelor de 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 din Legea educației naționale nr. 1/2011, 
cu modificările și completările ulterioare, precum și PROIECTUL de HCL nr. 38/2022 privind organizarea 
rețelei școlare 2023-2024, considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale de formă și conținut, drept 
pentru care propunem rețeaua școlară 2023-2024  în următoarea structură: 

I. Unitatea cu PJ    : Școala gimnazială / Comuna Braniștea   Nivel: PRE, PRI, GIM / PRI 

Pentru organizarea rețelei școlare 2023-2024 și realizarea în condiții optime a procesului  instructiv 
educativ s-au avut în vedere, pe baza datelor furnizate de unitățile de învățământ următoarele: 

- stadiul infrastructurii: școala a fost reabilitată în anul 2015 printr-un proiect cu fonduri europene; 
- dotarea cu microbuze școlar: Deținem microbuz școlar care este în stare bună de funcționare și 

deține documentele necesare transportului de elevi; 
- eficiența utilizării resurselor financiare, materiale și umane: aceste resurse sunt utilizate conform 

legislației în vigoare; 
- diagnoza și prognoza  efectivele de copii și elevi: efectivele de elevi și preșcolari sunt într-o ușoară 

creștere față de anii anteriori.  

Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, considerăm necesar și oportun proiectul de hotărâre 
privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat acreditate pentru 
anul școlar 2023 / 2024, care a fost elaborat și atașat prezentului referat. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea și supunerea lui spre aprobare. 
 
 

Primar, 
I. Marin 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la Proiectul de hotărâre nr. 3 privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ 

preuniversitar de stat pentru anul școlar 2023 – 2024  
 
 

Având în vedere prevederile din OMEN nr. 6217/09.11.2022 privind Metodologia pentru 
fundamentarea cifrei de școlarizare și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei 
unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2023-2024 și văzând adresa Școlii 
Gimnaziale Braniștea prin care se propune rețeaua școlară pentru anul școlar 2023-2024 și 
raportul argumentativ întocmit de către Primarul Comunei Braniștea și președintele de ședință al 
Consiliului Local Braniștea, precum și avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți 
nr. 15724/22.12.2022, considerăm că proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legale pentru a 
fi adoptat de către Consiliul Local al Comunei Braniștea . 
 
 
 
 

Secretar General Comuna Braniștea, 
Blăgniceanu Ionuț 
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