
R O M A N I A                                                                  

JUD. CLUJ                                                                  

COMUNA NEGRENI                                                

P R I M A R   

Nr.2/12.01.2023 

 

  Către, 

 

                               CONSILIUL LOCAL NEGRENI 

 
   Primarul Comunei Negreni, Manea Dorin Constantin în baza prerogativelor prevăzute de 

art. 136 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , 

       Având în vedere : - referatul de aprobare nr.169/13.01.2023 intocmit de  primarul 

comunei Negreni si  raportul secretarului general al comunei Negreni înregistrat sub 

nr.170/13.01.2023, referitoare la necesitatea aprobarii organizarii retelei  scolare pentru anul 

2023-2024.  

    - adresa nr.13.563/22.12.2022 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj  privind aprobarea 

retelei scolare a  unitatilor de invatamant care va functiona pe raza comunei Negreni pentru anul 

scolar 2023-2024; 

- proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Negreni avizat favorabil de  comisia de 

specialitate  ale Consiliului Local; 

În conformitate cu prevederile : - art. 19, alin.(1) si alin.(4) art. 23, art.45 alin. (6), art. 61 şi 

art. 63 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi a prevederilor Capitolului III din aceeaşi lege; 

- din Ordinul nr. 6217/2022 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de 

şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de 

antepreşcolari/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 2023-2024 

- Ordinului M.E.C.T.S. nr. 6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a 

denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar cu 

modificarile si completarile ulterioare aduse prin Ordin nr. 3283/2012 si Ordin nr.5461/2018 

emise de MECTS; 

-  art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ  

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

  

Art. 1. Se aprobă organizarea şi funcţionarea retelei scolare in comuna Negreni, pentru 

anul scolar  2023-2024, avand urmatoarea structura: 
 

Nr. 

Crt. 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT TIP UNITATE 

1 ŞCOALA GIMNAZIALA NEGRENI, COMUNA 

NEGRENI  

Personalitate juridică 

2 ŞCOALA PRIMARA BOGOMIR, 

COMUNA NEGRENI  

Structura invatamant 

3 ŞCOALA PRIMARA  BUCEA, 

COMUNA NEGRENI  

Structura invatamant 

   Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj, Şcolii 

Gimnaziale Negreni, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj şi Primarului comunei Negreni. 

 

.                                                       P R I M A R , 

Manea Dorin Constantin 



 

ROMANIA 

JUDETUL CLUJ 

COMUNA NEGRENI 

PRIMAR   

Nr.169/13.01.2023 

 

 

Referat de aprobare  

privind organizarea şi funcţionarea retelei scolare in comuna Negreni, pentru anul scolar  

2023-2024 

 

             

  Prin adresa  nr. 13563/22.12.2022, înregistrată la Primăria comunei Negreni sub 

nr.99/10.01.2023, Inspectoratul Școlar Județean Cluj a emis avizul  cuprinzând propunerile de  

menținerea  rețelei școlare de pe raza administrativ-teritorială a comunei Negreni pentru anul 

școlar 2023-2024, în vederea fundamentării proiectului planului de școlarizare.  

Ținând cont de aceasta, așa cum rezultă din prevederile art.19, alin.(4) din Legea 

educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru asigurarea 

accesului egal la educație și formare profesională, autoritățile administrației publice locale, în 

baza avizului conform al inspectoratelor școlare, aprobă organizarea, funcționarea și, după caz, 

dizolvarea unor structuri de învățământ, fără personalitate juridică, părți ale unei unități de 

învățământ cu personalitate juridică și subordonate aceluiași ordonator principal de credite.  

De asemenea, potrivit dispozițiilor art.61, alin.(2) din legea susmenționată, 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.  

Constatând necesitatea adoptării de către Consiliul local al comunei Negreni a hotărârii 

privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza administrativ-teritorială a 

comunei Negreni, pentru anul școlar 2023-2024, propun urmatoarea structura: 
 

Nr. 

Crt. 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT TIP UNITATE 

1 ŞCOALA GIMNAZIALA NEGRENI, COMUNA 

NEGRENI  

Personalitate juridică 

2 ŞCOALA PRIMARA BOGOMIR, 

COMUNA NEGRENI  

Structura invatamant 

3 ŞCOALA PRIMARA  BUCEA, 

COMUNA NEGRENI  

Structura invatamant 

 

Primar 

Manea Dorin Constantin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMANIA 

JUDETUL CLUJ 

PRIMARIA COMUNEI NEGRENI 

SECRETAR GENERAL  

Nr.170/13.01.2023 

 

Referat de specialitate  

la proiectul de hotarare privind organizarea şi funcţionarea retelei scolare in comuna 

Negreni, pentru anul scolar  2023-2024 

 

 

În acord cu propunerea pentru reţeaua unităţilor de învăţământ, care va funcţiona în anul 

şcolar 2023-2024 pe teritoriul comunei Negreni, avizată de Consiliul de administraţie al 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj şi comunicată prin adresa nr. 13563/22.12.2022, Consiliul 

local al comunei Negreni, în temeiul art. 19, alin.(4) din Legea 1/2011 a educaţiei naţionale, 

modificată şi completată ulterior, trebuie să adopte o hotărâre prin care să aprobe organizarea şi 

funcţionarea structurilor de învăţământ fără personalitate juridică, ca parti ale unei unitati de 

invatamant cu personalitate juridica - si subordonate aceluiasi ordonator principal de credite, în 

condiţiile legii. 

     În concluzie, ţinând cont de cele de mai sus şi de prevederile art. 19, alin.(4) din Legea 

nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a 

prevederilor Capitolului III din aceeaşi lege, a Ordinului M.E.C.T.S. nr. 6564/2011 privind 

aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de 

învăţământ preuniversitar cu modificarile si completarile ulterioare prin  Ordinul nr. 3283/2012 si 

Ordin nr.5461/2018 emise de MECTS si luând în considerare prevederile   din Ordinul nr. 

6217/2022 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru 

învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari/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 2023-2024. 

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ,   supun dezbaterii şi aprobării Consiliului local Proiectul de hotărâre 

anexat. 

 

Secretar general al comunei Negreni 

Secan Radu 


