
RO MANIA 
JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI 

PROIECT DE HOTA.RARE NR. __ 
PRIVITOR LA: Aprobarea Proiectului de retea sco/ara de pe raza comunei 

Otesani,judetul Va/cea, pentru anul sco/ar 2023-2024. 

Consiliul local al comunei Otesani, judetul Va/cea, intrunit in sedinta, extraordinara, publica, pe 

data de .„ .„ .... „ „ . . „ „. „. , la care participa un numar de ... . „ . . .. consilieri, din totalul de 11 consilieri in 

functie ai Consiliului local; 

Vazand ca prin Hotararea Consiliului Local nr.-18 din 25 octombrie 2022, a fost ales presedinte 

-, de sedinta d-l consilier Gheorghe Murgea, pentru perioada noiembrie-decembrie 2022 si ianuarie 2023 ; 

Luand in dezbatere: 

-Adresa lmpectoratului Scalar Judetean Va/cea nr.6.277 din 18 noiembrie 2022, prin care 

solicita transmiterea Proiectului de retea scalara de pe raza comunei Otesani, judetul Valcea, pentru 

anul scalar 2023-2024 ; 

-Adresa Scolii Gimnaziale Carstanesti nr.1002 din 23 noiembrie 2022 si inregistrata la sediul 

Primariei Comunei Otesani sub nr. 6.800 din 25 noiembrie 2022, privind propunerea retelei scalare 

pentru anul scalar 2023-202-1 ; 

- Referatul de aprobare, inregistrat la nr.6.83./ din 28 noiembrie 2022 si proiectul de hotarare 

prezentate de catre d-l Oprisor Mircea, Primarul cvmunei,cu privire la aprobarea Proiectului de retea 

scalara de pe raza comunei Otesani, jude tul Valcea,pentru anul scalar 2023-202-1: 

-----..,,_ - Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei Otesani, judetul 

Va/cea, inregistrat la nr.6.835 din 28 noiembrie 2022; 

- Avizul Comisiei Administra/ie Publica Juridica, inregistrat la nr.„ „ . „„. din „. „ . . „ . decembrie 

2022, Avizul Comisiei Buget - Finante,inregistrat la nr .„ . „ „„ din „. „. „„ . decembrie 2022 si Avizul 

Comisiei lnvatamant, Cultura,Protectie Sociala. inregistrat la nr„„„ „ „ . din „„ . decembrie 2022, prin 

care se propune aprobarea proiectului de hoturare informa si continutul initiat de primar; 

Tinand cont de raportul de avizare pentru !egalitate al proiectului de hotarare,intocmit de 

secretarul general al comunei, inregistr11t la nr„. „. „ . . „ din ... „ .. „ . . . decembrie 2022 ; 

ln conformitate cu prevederile art.61. alin. (2). si art.JOI din Legea nr.1120 11 privind Educatia 

Nationala, prevederile art.2../. alin.(3) . fit.a) si b). din 0.M. E.N.C. S. nr.621 7/2022 pentru 



aprobarea Metodologiei privind fundamentarea ciji·ei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar 

de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari/preşc.:olari şi elevi şcolarizaţi În unităţile de Învăţământ 

particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ 

preuniversitar pentru anul şcolar 2023-202-1 si prevederile art.129. alin. (2). lit.d). si alin. (7). fit.a) . din 

Ordonanta de Urgenta nr. 5712019 privind Codul administrat iv, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

Jn temeiul art.139 si art.196. alin.(!). fit.a) . din Ordonanta de Urgenta nr. 5712019 privind 

Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, cu un numar de ...... .. .. voturi "pentru" din 

totalul de ...... ... voturi exprimate, adopta urmatoarea 

HO TARARE 

Art.1.-Se aproba PROIECTUL de retea scalaru de pe raza comunei Otesani, jude tul Va/cea, 

pentru anul scalar 2023-2024, dupa cum urmeaza . 

1 Scoa/a Gimnaziala, sat Carstanesti,comuna Otesani Unitate cu personalitate juridica 

2 Gradinita cu program normal,sat Carstanesti,comuna Otesani structura 

3 Gradinita cu program normal, sat Otesani, comuna Otesani structura 

Art.2.-Primarul comunei Otesani va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.3.-Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare d-lui Primar al comunei 

Otesani, Scolii Gimnaziale Carstanesti, Inspectoratului Scalar Judetean Va/cea si lnstitutiei Prefectului 

judetului Valcea in vederea exercitarii controlului de legalitate şi va asigura aducerea la cunostin(ă 

publică prin afişare şi pe site-ul www.otesani.ro. 

INIT/A TOR, 
PRIMAR, 

Mircea OPRJSOR. 

VIZEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OTESANI, 

Elena-E/iodora BONDOC. 
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