
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 54    
Din 16.12.2020 

 

Privind: aprobarea reţelei şcolare în comuna Iveşti, judeţul Galaţi, pentru anul şcolar 2021– 2022. 
Iniţiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judetul Galaţi; 
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7507/20.11.2020 
 Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, intrunit în şedinţa ordinară din data de 
16.12.2020; 
 Având în vedere Expunerea de motive a d-lui Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, 
judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr. 7507/20.11.2020; 
 Având în vedere Raportul de specialitate intocmit  de compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi, inregistrat sub nr. 
7508/20.11.2020; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.3, pentru activităţi social – culturale, 
culte, învăţământ, sănătate şi familie ; 

Având în vedere Avizul conform transmis de Inspectoratul Școlar Județean Galați cu adresa 
nr. 16496 din data de 10.12.2020; 
 Având în vedere prevederile art. 129 alin. (2) lit.„d” şi alin. (7) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art.19 alin.(4), art.61 alin.(2) din Legea nr.1/2011, a educaţiei 
naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;  

Având în vedere prevederile art. 24 din 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 2020 – 2021, aprobată 
prin Ordinul MEN nr. 5599/2020; 

În baza art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1.- Se aprobă proiectul de reţea şcolară la comuna Ivești, județul Galați, pentru anul 
şcolar 2021– 2022, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.- Primarul comunei Iveşti, judeţul Galaţi va lua măsuri de aducere la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 
 Art.3.- Secretarul general al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va comunica prezenta hotărâre 
celor interesați. 
 
  PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,   Contrasemnează, 
        SECRETAR GENERAL, 
 
  Dolea Ion     Toma Zanfirica  

 

 

Consilieri în funcţie: 17           Consilieri prezenţi:  17 
Numar voturi inregistrate: Pentru= 17 ;  Împotrivă = 0;  Abţineri = 0 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R , 
Compartimentul Administrator Public 
Nr. ........... din 20.11.2020 

RAPORT DE SPECIALITATE 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare în comuna Iveşti, judeţul Galaţi, pentru anul 
şcolar 2020-2021 
 
 Prezentul raport de specialitate este întocmit în conformitate cu dispoziţiile art.  136 alin.(1)  din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 Proiectul de hotărâre prezentat de către iniţiator are în vedere aprobarea reţelei şcolare în 
comuna Iveşti, judeţul Galaţi, pentru anul şcolar 2020-2021. 
 Potrivit prevederilor art. 19 alin.(4) din Legea nr.1/2011, a educaţiei naţionale, cu modificările şi 
completările ulterioare, “pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi formare profesională, 
autorităţile administraţiei publice locale, în baza avizului conform al inspectoratelor şcolare, aprobă 
organizarea, funcţionarea şi, după caz, dizolvarea unor structuri de învăţământ, fără personalitate 
juridică - ca părţi ale unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică - şi subordonate aceluiaşi 
ordonator principal de credite, în condiţiile legii”. Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat 
preuniversitar se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al 
inspectoratului şcolar, in baza prevederilor art.61 alin. (2) din legea mai sus arătată. 

Proiectul de hotărâre este intocmit cu respectarea prevederilor art.24 alin.(1) şi alin.(3) lit.”a” din 
Metodologia 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 2020-2021, aprobată prin Ordinul M.E.C. nr.5599/2020, potrivit cărora organizarea reţelei 
şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se realizează prin hotărâre a consiliului local, 
cu avizul conform al inspectoratului şcolar. 

Obţinerea avizului conform este obligatorie, lipsa acestuia atrăgând nulitatea hotărârii consiliului 
local prin care este organizată reţeaua şcolară. 
     Organizarea reţelei şcolare se realizează, în ordine, cu respectarea următoarelor etape: 
    a) realizarea proiectului de reţea şcolară de către consiliul local; 
    b) transmiterea proiectului de reţea şcolară, însoţit de un raport argumentativ privind structura reţelei 
şcolare propuse să funcţioneze în anul şcolar următor, realizat de către consiliul local, de către primar, 
către inspectoratul şcolar, cu solicitarea de emitere a avizului conform, potrivit prevederilor legale; 
    c) transmiterea către autorităţile administraţiei publice locale (primarul şi consiliul local) a listei 
unităţilor de învăţământ pentru care se acordă aviz conform, precum şi a listei unităţilor de învăţământ 
pentru care nu se acordă aviz conform (însoţită de un raport care conţine motivele neacordării avizului 
conform şi propuneri privind organizarea acestora); 
    d) aprobarea, prin hotărâre a consiliului local a reţelei şcolare pe baza avizului conform al 
inspectoratului şcolar. 

Proiectul de hotărâre este intocmit cu respectarea dispozitiilor 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. a) 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Este de competenţa Consiliului local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi ca in baza avizului conform 
emis de Inspectoratul Școlar Județean Galați, să adopte proiectul de hotărâre propus de către iniţiator. 

       
Administrator Public, 

      Băraru Oana - Giorgiana 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R , 
Nr. ......... din 20.11.2020 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare în comuna Iveşti, judeţul Galaţi, 
pentru anul şcolar 2021-2022 
 
 

Prin adresa nr.115675/28.10.2020, Inspectoratul Școlar Județean Galati a solicitat 

proiectul privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de pe raza 

administrativ teritorială a comunei Iveşti, judeţul Galaţi, pentru şcolar 2021– 2022. 

Conform prevederilor art.19, alin.(4), ale art. 61, alin.(2) din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, și ale art.24 alin.(1) şi 

alin.(3) lit.”a” din Metodologia 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 2020-2021, 

proiectul de retea scolara se realizeaza de către consiliul local si va fi transmis 

Inspectoratului scolar pentru emiterea avizului conform, necesar ulterior aprobării, prin 

hotărâre a Consiliului local, a reţelei şcolare pe baza avizului conform al acestuia. 

Propun Consiliului local al comunei Ivești pentru dezbatere şi aprobare proiectul 

de hotărâre privind aprobarea proiectului de reţea şcolară in comuna Iveşti, judeţul 

Galaţi, pentru anul şcolar 2021– 2022, potrivit anexei la proiectul de hotărâre prezentat. 

 

      P R I M A R , 
 
      Gheoca Maricel 



 





A N E X A 

La H.C.L. Nr. .... din ....... 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
unităţii de 

invăţământ cu 
personalitate 

juridică 

 
Localitatea 

Adresa 
Telefon 

Fax 
Nivel de invăţământ 

Unitatea de invăţământ fără 
personalitate juridică arondată 

Denumirea Adresa 

1 

Şcoala 
Profesională 
“Hortensia 

Papadat 
Bengescu” 

Iveşti 

 
Iveşti 

Str. General 
Eremia Grigorescu 

nr.422 
Tel.: 0236866040 
 Fax: 0236866188 

E-mail: 
hpbengescu@yahoo.com 

Preşcolar  
Primar - zi 

Primar -a doua şansă 
Gimnazial- zi 

Gimnazial - a doua şansă
Liceu - a doua şansă 

Profesional 

Grădiniţa cu 
Program Normal nr.1 

Iveşti 

Str.General Eremia Grigorescu 
nr. 780 

2 

Şcoala 
Gimnazială 
“Victor Ion 

Popa” 
Iveşti 

Iveşti 

Str. 
Victor Ion Popa 

nr.51 
Tel/Fax: 0236866922 

E-mail: 
scoala3_ivesti@yahoo.com 

Preşcolar  
Primar - zi 

Primar -a doua şansă 
Gimnazial-zi 

Gimnazial- a doua şansă 

Grădiniţa cu 
Program Normal nr.3 

Iveşti 

Str.Victor Ion Popa 
nr.51 

 

3 

Şcoala 
Gimnazială 
“Negoiţă 
Dănăilă” 
Buceşti 

 
Buceşti 

Str. General 
Eremia Grigorescu 

nr. 245 
Tel/Fax: 0236866923 

E:mail: 
scoala2bucesti@yahoo.com 

Preşcolar  
Primar – zi 

Gimnazial-zi 
 
 

Şcoala Gimnazială 
nr.1 Buceşti 

Str.Gen.Eremia Grigorescu 
nr. 103 

0236866924 

Grădiniţa cu 
Program Normal nr.1 

Buceşti 

Str.Gen.Eremia Grigorescu 
nr. 103 

0236866924 

Grădiniţa cu 
Program Normal nr.2 

Buceşti 

Str.Gen.Eremia Grigorescu     
nr. 245 

0236866923 

INIȚIATOR, 
P R I M A R , 

Gheoca Maricel 



 

A N E X A 

La H.C.L. Nr. .... din ....... 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
unităţii de 

invăţământ 
cu 

personalitate 
juridică 

 
Localitatea 

Adresa 
Telefon 

Fax 
Nivel de invăţământ 

Unitatea de invăţământ fără 
personalitate juridică arondată 

Denumirea Adresa 

1 

Şcoala 
Profesională 
“Hortensia 

Papadat 
Bengescu” 

Iveşti 

 
Iveşti 

Str. General 
Eremia Grigorescu 

nr.422 
Tel.: 0236866040 
 Fax: 0236866188 

E-mail: 
hpbengescu@yahoo.com 

Preşcolar  
Primar - zi 

Primar -a doua şansă 
Gimnazial- zi 

Gimnazial - a doua 
şansă 

Liceu - a doua şansă 
Profesional 

Grădiniţa cu 
Program Normal 

nr.1 Iveşti 

Str.General Eremia 
Grigorescu  

nr. 780 

2 

Şcoala 
Gimnazială 
“Victor Ion 

Popa” 
Iveşti 

Iveşti 

Str. 
Victor Ion Popa 

nr.51 
Tel/Fax: 0236866922 

E-mail: 
scoala3_ivesti@yahoo.com 

Preşcolar  
Primar - zi 

Primar -a doua şansă 
Gimnazial-zi 

Gimnazial- a doua 
şansă 

Grădiniţa cu 
Program Normal 

nr.3 Iveşti 

Str.Victor Ion Popa 
nr.51 

 

3 

Şcoala 
Gimnazială 

“Negoiţă 
Dănăilă” 
Buceşti 

 
Buceşti 

Str. General 
Eremia Grigorescu 

nr. 245 
Tel/Fax: 0236866923 

E:mail: 
scoala2bucesti@yahoo.com 

Preşcolar  
Primar – zi 

Gimnazial-zi 
 
 

Şcoala Gimnazială 
nr.1 Buceşti 

Str.Gen.Eremia Grigorescu 
nr. 103 

0236866924 
Grădiniţa cu 

Program Normal 
nr.1 Buceşti 

Str.Gen.Eremia Grigorescu 
nr. 103 

0236866924 



Grădiniţa cu 
Program Normal 

nr.2 Buceşti 

Str.Gen.Eremia Grigorescu     
nr. 245 

0236866923 

 

INIȚIATOR, 
P R I M A R , 

Gheoca Maricel 
 


