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REFERAT DE APROBARE 

Privind aprobarea rețelei școlare care va funcționa în comuna Budila 

 în anul școlar 2022-2023   

 
 EXPUNEREA  DE  MOTIVE 

 
       Prezentul proiect de HCL este elaborat ca urmare a prevederilor  art. 19 alin. (4) și art. 61, alin (2) 

din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 129 alin. (7) 

lit. „a” din  OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.      

      Conform avizului nr. 12932/17.12.2021, emis de către Inspectoratul Școlar al Județului Brașov, 

înregistrat de Primaria Budila sub nr. 16295/17.12.2021, în anul școlar 2022-2023, în comuna Budila 

va funcționa următoarea rețea școlară: 

- Școala Gimnazială Budila – PJ – cu sediul în comuna Budila, str. Prejmerului, nr. 593; 

- Grădinița cu Program Normal Budila – PJ – cu sediul în comuna Budila, str. Școlii, nr. 617. 

Din propunerea Școlii Gimnaziale Budila, reiese că, în anul școlar 2022-2023, Școala Gimnazială  

Budila va avea 26 de clase și un număr de 646 elevi si pentru Programul ”A doua șansă” va avea 2 

clase cu un număr de 39 elevi, iar Grădinița cu Program Normal Budila, va avea 8 clase cu un număr 

de 204 de copii. 

    

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
 

 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare.      

 Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Pentru aprobarea rețelei școlare care va funcționa în comuna Budila în anul școlar 2022-

2023, este necesară adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local Budila. 

 

Primar, 

                                                                                                    Marșavela Irimia 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BRAŞOV 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA  
 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
Privind aprobarea rețelei școlare care va funcționa în comuna Budila 

 în anul școlar 2022-2023 

 

 

 

              CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA, întrunit în ședință _______ în data de ___ 

           Analizând la inițiativa Primarului, Referatul de aprobare nr. 16745 din 31.12.2021 prin 

care s-a propus aprobarea rețelei școlare care va funcționa în comuna Budila în anul școlar 

2022-2023, 

        Având în vedere: 

       - Prevederile art. 19 alin.(4)  și art. 61, alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale, cu modificările si completările ulterioare; 

       -   Prevederile art. 129 alin. (7) lit. „a” din  OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 24 și ale art. 25 din Ordinul MEC nr. 5511/2021 pentru aprobarea  

Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar 

de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/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 2022-2023; 

      - avizul nr. 12932/17.12.2021, emis de către Inspectoratul Școlar al Județului Brașov. 

 

          În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările și modificările ulterioare. 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

   Art. 1.   Se aprobă rețeaua școlară ca va funcționa în comuna Budila, în anul școlar 

2022-2023, conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art. 2. Primarul comunei Budila răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri.  



   Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Județul Brașov, 

Primarului comunei Budila, Inspectoratului Școlar și se publica pe site-ul 

www.budila.ro, pentru aducerea la cunoștință publică, prin grija secretarului general al 

Primăriei comunei Budila. 

 

    

 

                                   I N I Ţ I A T O R 

                                               PRIMARUL COMUNEI 

                                      IRIMIA  MARȘAVELA 

 

 

 

 

REPARTIZAT  PENTRU  AVIZARE  LA  COMISIA DE SPECIALITATE  NR. 2                                   

    

AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

                                   SECRETAR GENERAL, 

                      ALEXANDRA AVELUȚA BENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BRAŞOV 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA  
 

 
 
 
  

                                                          Anexa nr. 1 la Proiectul de Hotărâre  a 
Consiliului Local al Comunei Budila 

 
 
 
 
Rețeaua școlară care va funcționa în comuna Budila în anul școlar 2022-2023 
 
 
 
Nr. crt. Denumirea unității școlare  PJ/AR Adresa 

1. Școala Gimnazială Budila PJ Str. Prejmerului, nr. 593 

2. Grădinița cu Program 
Normal Budila 

PJ Str. Școlii, nr. 617 

 
 
 
 
 
 

            I N I Ţ I A T O R,         AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

               PRIMARUL COMUNEI                 SECRETAR GENERAL 

             Irimia MARȘAVELA                                             Alexandra Aveluta BENIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Raport de specialitate 
 la proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare care va funcționa  

în comuna Budila în anul școlar 2022-2023 
 
 
 

 Prezentul raport s-a întocmit având în vedere necesitatea aprobării rețelei școlare care 
va funcționa în comuna Budila pentru anul școlar 2022-2023, 

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Educației nr.  5511/2021 pentru 
aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul 
preuniversitar de stat, evidența efectivelor de anteprescolari/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 2022-2023, în temeiul 
prevederilor art. 19 alin. (2) și alin. (4) ale art. 61 din Legea educației naționale nr. 1 din 
2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 129, alin. (1), (2) lit. d), alin. (7) lit. a) 
si art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare și conform adresei Inspectoratului Școlar Județean 
Brașov nr. 11302/2/19.11.2021, înregistrată la Primaria Budila sub nr. 15043/22.11.2021, 
prin care se solicită aprobarea rețelei școlare care va funcționa în comuna Budila, pentru anul 
2022-2023. 

 
Rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar se 

organizează de către autoritățile administrației publice locale, cu avizul conform al 
inspectoratelor școlare, ”Avizul conform pentru organizarea rețelei școlare este actul emis de 
către inspectoratele școlare la solicitarea formulată de către autoritățile publice locale în 
vederea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular 
preuniversitar”. 

Organizarea rețelei școlare se realizează, în ordine, cu respectarea următoarelor etape: 
a) Realizarea proiectului de rețea școlară de către consiliul local. 
b) Transmiterea proiectului de rețea școlară, însoțit de un raport argumentativ privind  

structura rețelei școlare propuse să funcționeze în anul școlar următor, realizat de către 
consiliul local/consiliul județean, de către primar/președintele consiliului județean, către 
inspectoratul școlar/Ministerul Educației și Cercetării, cu solicitarea de emitere a avizului 
conform, potrivit prevederilor legale; 

c) Transmiterea către autoritățile administrației publice locale ( primarul și consiliul  
local, respectiv președintele consiliului județean și consiliul județean) a listei unităților de 
învățământ pentru care nu se acordă aviz conform ( însoțită de un raport care conține 
motivele neacordării avizului conform și propuneri privind organizarea acestor); 

d) Aprobarea, prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, a consiliului județean, a  
rețelei școlare pe baza avizului conform al inspectoratului școlar/ Ministerului Educației și 
Cercetării. 

 
În urma documentelor transmise, s-a obținut avizul conform al  Inspectoratului Școlar  

Județean Brașov nr. 12932/17.12.2021, înregistrat de Primaria Budila sub nr. 
16295/17/12/2021. 
 
 Propun spre aprobare rețeaua școlară care va funcționa în comuna Budila, în anul 
școlar 2022-2023. 

 
 
                                               Consilier, 
                                    Dogariu Diana Mihaela 
 
 
 


