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                      România, Judeţul Vâlcea 

                PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE 

               Tel.:0250/867635;Tel/Fax:0250/867679 
E-mail: rosiile@vl.e-adm.ro, www.primariarosiile.ro 

                         CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  NR.  
 

Privitor la: aprobarea reţelei şcolare de pe raza comunei Roşiile, 
judeţul Vâlcea pentru anul şcolar 2022-2023. 

 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa 
ordinară din data de  28.01.2022 la care participă un număr de 11 consilieri din 
totalul de 11 consilieri în funcţie; 
 Având în vedere că domnul Ioana Bogdan a fost ales preşedinte de şedinţă 
pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local Roşiile din data de 
26.11.2021; 
 Luând în dezbatere referatul și raportul de specialitate nr. 275/20.01.2022, 
raport argumentativ înregistrat la nr.  4614/26.11.2021 cu privire la aprobarea 
proiectului de reţea şcolară de pe raza comunei Roşiile, judeţul Vâlcea pentru 
anul şcolar 2022-2023, ținându-se seama de adresa nr. 8089/15.11.2021 
înregistrată la primăria Comunei Roșiile sub nr. 4469/15.11.2021 prin care 
Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea a solicitat comunicarea proiectului privind 
organizarea/reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar 
de stat și particular de pe raza comunei pentru anul școlar 2022-2023, în vederea 
emiterii avizului conform și fundamentării planului de școlarizare, adresa Școlii 
Gimnaziale Roșiile nr. 4613/25.11.2021 privind propunerea de rețea școlară, 
avându-se în vedere că prin adresa Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea nr. 
8688/03.01.2022 s-a avizat rețeaua școlară propusă și dezbătură în cadrul 
ședinței consiliului local din 26.11.2021;   
 Având în vedere raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local 
Roşiile prin care avizează favorabil proiectul de hotărâre; 
 Ţinând cont de raportul de avizare al legalităţii proiectului de hotărâre 
întocmit de secretarul Primăriei comunei Roşiile; 
 În conformitate cu prevederile art. 24, art. 25 alin. 1, Anexa nr. 1 din OAP 
nr. 5511/2021, pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de 
scolarizare pentru învatamântul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de 
anteprelșcolari/prescolari si elevi scolarizati în unitatile de învatamânt particular, 
precum si emiterea avizului conform în vederea organizarii retelei unitatilor de 
învatamânt preuniversitar pentru anul scolar 2022-2023, H.G. nr. 136/2016 
pentru aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard 
per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza de la bugetul de stat, din sume 
defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per 
elev/prescolar, pentru toti prescolarii si elevii din invatamantul general obligatoriu 
particular si  confesional acreditat, precum si pentru cei din invatamantul 
profesional si liceal acreditat, particular si confesional, cu modificările ulterioare; 
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art. 23, 61, 63 din  Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale cu modificările și 
completările ulterioare; cu respectarea Legii nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 52/2003 r1 privind transparența 
decizională în administrația publică, văzând și art. 120, 121 din L. 1/2003 – 
Constituția României, Legea 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a 
autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, art. 7 alin. 2 din 
Legea nr. 287/2009 r1 privind Codul Civil 
 În temeiul art. 129, alin. (4) lit. d), alin. 7 lit. a), coroborat cu art. 155 alin. 
(4) lit a), art. 133 alin. (1), art. 136, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit a), art. 140,  
art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 – 200, art. 240 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare cu 11 voturi pentru, 
Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea, adoptă următoarea: 
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 Art. 1. Se aprobă reţaua școlară de pe raza comunei Roşiile, judeţul Vâlcea 
pentru anul şcolar 2022-2023, după cum urmează: 

1. 
Școala Gimnazială, comuna Roșiile  Unitate cu 

personalitate juridică 

2. 
Grădinița cu program normal, sat Zgubea, 
comuna Roșiile  

structură 

3. Grădinița cu program normal, comuna Roșiile structură 

4. 
Grădinița cu program normal, sat Romanești, 
comuna Roșiile 

structură 

 Art. 2. Rețeaua Școlară a unităților de învățământ de pe raza comunei 
Roșiile, județul Vâlcea pentru anul școlar 2022-2023 este aprobată în baza 
avizului conform al Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea. 
 Art. 3. Fondurile suplimentare pentru cheltuielile de personal neacoperite 
se asigură din bugetul local  - venituri proprii, dacă va fi cazul. 
 Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte 
primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea. 
 Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului 
Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, Primarului, Inspectoratului 
Şcolar al judeţului Vâlcea, Școlii Gimaziale Roșiile şi va fi adusă la cunoştinţă 
publică, prin grija secretarului general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea.       
 

Roşiile, 21.01.2022 
       Inițiator proiect, Primar,                          Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                                                             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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