ROMÂNIA

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CREVEDIA
HOTĂRÂREA
nr. 107 din 16.12.2021

privind aprobarea structurii rețelei școlare ale unităților de învățământ preuniversitar în comuna Crevedia,
județul Dâmbovița, pentru anul școlar 2022-2023

Analizând temeiurile juridice, respectiv:
a) Prevederile art. 61 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modi cările și completările
ulterioare;
b) Prevederile Ordinului ministrului educației nr. 5511/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind
fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor
de anteprescolari/prescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant particular, precum si
emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar
pentru anul scolar 2022-2023
c) Prevederile art. 129 alin. (4) lit. e) coroborat cu alin. (7) lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările șe completările ulteriaore;
d) Prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administrația publică
(r);

Ținând cont de:
a) Referatul de aprobare nr. 16735/06.12.2021 întocmit de către primarul comunei Crevedia, referitor
la proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii rețelei școlare ale unităților de învățământ
preuniversitar în comuna Crevedia, județul Dâmbovița, pentru anul școlar 2022-2023.
b)

Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort prin care se propuneaprobarea
structurii rețelei școlare ale unităților de învățământ preuniversitar în comuna Crevedia, județul
Dâmbovița, pentru anul școlar 2022-2023, înregistrat cu nr. 16736/06.12.2021;

c) Adresa Școlii gimnaziale Crevedia nr. 1909/17.11.2021,înregistrată la Primăria comunei Crevedia cu
nr. 15933/17.11.2021, privind Proiectul de rețea școlară al Școlii Gimanziale Crevedia pentru anul
2022-2023;
d) Avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița nr. ______/_____2021, înregistrat la
Primăria comunei Crevedia nr. ______/______2021;
e) Avizul consultativ al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Crevedia;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CREVEDIA
adoptă prezenta hotărâre:
Art. 1. Se aprobă structura rețelei școlare de pe raza U.A.T. Comuna Crevedia, Judetul Dâmbovița,

pentru anul școlar 2022-2023, după cum urmează:

CIF

Denumire unitate

Tip
unitate
(PJ/AR)

Nivel

Adresa
(strada, nr.)

29144730

ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA CREVEDIA

PJ

PRI/
GIM

ȘOS.
BUCUREȘTITÂRGOVIȘTE 528

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL COMUNA
CREVEDIA

AR

PRE

BERZELOR 69

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL DÂRZA
COMUNA CREVEDIA

AR

PRE

ȘCOLII 216

GRĂDINIȚA
CU
PROGRAM
SAMURCAȘI COMUNA CREVEDIA

AR

PRE

CALEA
147

AR

PRI/
GIM

ȘCOLII 216

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
CREVEDIA

DÂRZA

PRELUNGIT
COMUNA

SAMURCAȘI

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. c), ale art. 255 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu cele ale art. 3,alin. (1) din Legea nr.
554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modi cările și completările ulterioare, prezenta hotărâre
se înaintează Prefectului județului Dâmbovița pentru exercitarea controlului de legalitate.
Art. 3. Transparența și comunicarea către Primarul comunei Crevedia, Școlii Gimnaziale Crevedia,
Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a
prezentei hotărâri se realizează, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al unităţii
administrativ-teritoriale, în termenul prevăzut de lege, și se publică, pentru informare, în format
electronic şi în Monitorul oficial local al Comunei Crevedia, județul Dâmbovița.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marcel DINCĂ

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI CREVEDIA,

Olga CIORCHINA

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 107 / 16.12.2021
PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ

Vot prin ridicarea mâinii individual

HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV
0

Hotărâre care se adoptă cu votul:
majorității consilierilor locali prezenți

1

Numărul consilierilor locali, potrivit legii

15

2

Numărul consilierilor locali în funcție

15

3

Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii

12

4

Numărul voturilor „PENTRU”

12

5

Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ”

6

Numărul voturilor „ABȚINERE”

7

Numărul consilierilor locali care absentează motivat

3

8

Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat

0

9

Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea
hotărârii, neavând drept de vot

0

Voturi necesare

7

Voturile „ABȚINERE” se
numără la voturile
„ÎMPOTRIVĂ”.

0
0

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
ulterioare adoptării hotărârii consiliului local nr. 107 / 16.12.2021
Nr.
crt.

OPERAȚIUNI EFECTUATE

Data

0

1

2

1

Adoptarea hotărârii

2

Comunicarea către primar

3

Comunicarea către prefectul județului

4

Aducerea la cunoștință publică

5

Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu

16.12.2021

28.12.2021

