
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA GORNEŞTI
Nr. 4775/11.11.2021

ANUNŢ

Comuna Gornesti, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 republicată privind
transparenţa decizională, cu modificările şi completările ulterioare, isi face publica intentia de a aproba
printr-o hotarare Proiectul de hotărâre privind aprobarea retelei scolare a comunei Gorneşti pentru anul
scolar 2022-2023

Persoanele interesate pot formula propuneri, sugestii, opinii în vederea îmbunătăţirii proiectului
de hotărîre la sediul Primariei Gornești, la persoana responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă,
telefon 0265-342112 în termen de 10 zile calendaristice de la afişarea proiectului de hotărâre.

Proiectul de hotărâre însoţit de expunerea de motive, raport al compartimentului de
specialitate este afişat la sediul institutiei din comuna Gornești, nr.429.

Data afişării : 11.11.2021

Primar, Întocmit,
Ing. Kolcsar Gyula Consilier superior,

Szabo Attila



ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA GORNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
Nr. 4752/11.11.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea retelei scolare a comunei Gorneşti pentru anul scolar

2022-2023

Consiliul local Gorneşti, judeţul Mureş
Avand in vedere referatul de aprobare a primarului comunei Gorneşti nr.

4751/11.11.2021, adresa nr. 741/08.11.2021 a Inspectoratului școlar General, înregistrată la
Instituția noastră sub nr. 4695/08.11.2021, adresa nr. 3453/10.11.2021 a Școlii Gimnaziale
Teleki Domokos Gornești, înregistrată la instituția noastră sub nr. 4746/11.11.2020, raportul
Compartimentului financiar contabil, taxe , impozite și achiziții publice nr……./……..….;
- avizul conform al Inspectoratului Scolar Judetean Mures nr. ……/……, propunerea primarului
comunei Gorneşti, prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică locală, republicată și Anunțul nr. …………….,

In conformitate cu prevederile art.61 alin.(2) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu
modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile Metodologiei privind
fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa
efectivelor de antepreșcolari/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, aprobate prin Ordinul Nr. 5511/2021

In temeiul prevederilor art. 129 alin.(2), lit.d) , alin.7, litera a) si ale art. 139 alin. 1 din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T A R A S T E :

Art.1.Se aproba Reteaua şcolară a comunei Gorneşti pentru anul scolar 2022-2023
conform anexei, parte integranta a prezentei hotarari.

Art.2.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza personalul cu atributii
financiar- contabile din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorneşti.

Art. 3. Prezenta dispozitie se va comunica, prin grija secretarului :
Institutiei Prefectului - Judetul Mures; Inspectoratului Scolar Judetean Mures; Primarului
comunei Gorneşti, Școlii Gimnaziale Teleki Domokos Gorneşti.

Propus, AVIZAT,
Primar, Secretar general,

Ing. Kolcsar Gyula Pășcan Anca Maria



ROMANIA
JUDETUL MURES
PRIMARIA
NR. 4751/11.11.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare privind aprobarea retelei şcolare a comunei Gorneşti

pentru anul şcolar 2022-2023

Având în vedere adresa nr. 3453/10.11.2021 a Școlii Gimnaziale Teleki Domokos
Gornești, înregistrată la instituția noastră sub nr. 4746/11.11.2021, adresa nr. 741/08.11.2021 a
Inspectoratului școlar General, înregistrată la Instituția noastră sub nr. 4695/08.11.2021 privind
organizarea rețelei școlare din comuna Gornești în anul școlar 2022-2023

Luând în considerare prevederile art.61 alin.(2) din Legea educatiei nationale nr.1/2011,
cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile 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, aprobate prin Ordinul Nr. 5511/2021 , propun emiterea unei
Hotărâri de Consiliu de aprobare a reţelei şcolare, după emiterea Avizului Conform al
Inspectoratului Școlar General.

Primar,

Ing. Kolcsar Gyula



ROMANIA
JUDETUL MURES
PRIMARIA
NR. 4756/11.11.2021

RAPORT

la proiectul de hotarare privind aprobarea retelei şcolare a comunei Gorneşti
pentru anul şcolar 2022-2023

Reţeaua şcolară este formată din totalitatea unităţilor de învăţământ acreditate, respectiv
autorizate provizoriu.

Având în vedere adresa nr. 3453/10.11.2021 a Școlii Gimnaziale Teleki Domokos
Gornești, înregistrată la instituția noastră sub nr. 4746/11.11.2021, adresa nr. 741/08.11.2021 a
Inspectoratului școlar General, înregistrată la Instituția noastră sub nr. 4695/08.11.2021 și
referatul nr. 4751/11.11.2021 a primarului comunei Gornești.

Se impune emiterea unei Hotărâri de Consiliu de aprobare a reţelei şcolare, după
obținerea avizul conform al Inspectoratului Scolar Judetean Mures, ținând cont de prevederile
art.61 alin.(2) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
potrivit căruia ”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”, coroborate cu prevederile din Metodologia pentru fundamentarea cifrei
de scolarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și
elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum emiterea avizului conform în
vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul 2022-2023, aprobat
prin Ordinul nr. 5511/2021.

Compartiment financiar contabil,

taxe, impozite și achiziții publice




