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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE   

Cu privire la : aprobarea Rețelei unităților școlare de învățământ  

        preuniversitar de stat din Comuna  Francesti, pentru anul școlar   

     2023-2024 

 

 Consiliul local al comunei FRâncesti ,judetul Vâlcea, intrunit in ședința 

ordinară din data de 06.01.2023  , la care participă un număr de   __ consilieri, din 

totalul de 15 consilieri in funcție, 

 Văzând ca prin H.C.L.nr. 94/  2022  domnul  consilier Nicolaescu Filimon  a 

fost  ales președinte de ședință pentru perioada noiembrie, decembrie 2022, 

ianuarie  2023 ; 

 Luând in dezbatere : 

   -Proiectul de hotarare  si Raportul de aprobare, prezentate de d-nul primar, 

înregistrată sub nr. 13784/ 30.12.2022   cu privire la proiectul  rețelei de 

învățământ in comuna Frâncesti pentru anul școlar 2023-2024; 

 - adresa Inspectoratului Școlar al Județului Vâlcea  prin care se comunica  avizul 

privind reteaua școlară  a unităților de învățământ de pe raza localității Frâncesti , 

-raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

inregistrat la nr. nr. 13783/ 30.12.2022, privind propunerea de aprobare a rețelei 

școlare, urmare a avizului Inspectoratului Școlar Vâlcea, pentru anul 2023-2024; 

- raportul de specialitate al comisiilor reunite din cadrul consiliului local 

,inregistrat la nr.___ din 06.01.2023, prin care se avizeaza favorabil proiectul de 

hotarare ; 

     Ținând seama de raportul de avizare a legalității ,intocmit de secretarul 

comunei,inregistrat la nr.___/06.01.2023: 

     -procesul verbal înregistrat la nr.13796  din 30.12.2022 cu privire la respectarea 

procedurii prevăzută de Legea nr.52/2003 privind transparența decizională,  

       In conformitate cu prevederile : 

    -art.61 , art.101 din Legea educației nationale nr.1/2011 cu modificările si 

completarile ulterioare 

    - prevederile  Ordinului nr. 6217 / 2022,  emis de Ministerul Educatiei Nationale 

cu privire la  aprobarea Metodologiei privind  fundamentarea cifrei de scolarizare 



pentru unitatile din  invatamantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor  de 

prescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant particular, precum si 

emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor  de inavatamânt  

preuniversitar pe anul scolar 2023- 2024; 

    - prevederile  art. 129 alin (2) lit .(e) si alin. (7) lit.”a”  din  Codul administrativ; 

     In temeiul art. 139  alin.1 si art. 196 alin. (1) lit.a)  din  Codul administrativ,  cu 

un numar de  13  voturi « pentru » adoptă următoarea : 

 

H  O  T  Ă  R  Â  R  E 

 

        Art.1. Se aprobă Structura rețelei școlare a unităților de învățământ 

preuniversitar de stat din Comuna Frâncesti pentru anul scolar 2023-2024, 

structurat dupa cum urmează: 

(1)    Unitate de învățământ cu personalitate juridică : 

-Școala Gimnazială , sat Frâncesti , com. Frâncesti. 

 (2) Unitati de învățământ fără personalitate juridică (structuri arondate) 

         - Scoala Gimnazială sat Dezrobiti- structura arondata 

         -Scoala Gimnazială ,sat Genuneni- structura arondată 

         - Grădinița cu program normal , sat  Dezrobiti, comuna Frâncesti-structură 

         - Grădinița cu program normal , sat Genuneni, comuna  Frâncesti – structură 

         - Gradinita cu program normal  sat Frâncesti, comuna Frâncesti  - structura 

    Art.2. Fondurile suplimentare pentru cheltuielile de personal neacoperite se 

asigură din bugetul local. 

    Art.3. Primarul comunei Frâncesti va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

    Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general al 

comunei Frâncesti: 

-  Inspectoratului Județean Școlar Vâlcea,  

-  Școlii Gimnaziale Frâncesti, comuna Frâncesti 

- Instituției Prefectului județului Vâlcea ,in vederea efectuării controlului legalității  

   Se va aduce la cunostiinta publică prin afisare la sediul institutiei si pe site-ul 

Primariei Frâncesti, pagina Monitorul Oficial. 

 

                                                        Frâncesti :   19.12.2022 

 

       Initiator proiect,                                               Avizat pentru legalitate, 

               PRIMAR                                    Secretar general UAT Frâncesti 

DANIEL FLORIN PARASCHIV                  ELENA GABRIELA LAZĂR 

 

 

 



Județul Vâlcea 

Primăria comunei Frâncesti 

Nr. 211 din 30.12. 2022 

 

 

                                       REFERAT  DE APROBARE  

 

        La proiectul  de hotarare cu privire la : aprobarea Retelei unitatilor scolare 

de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Frâncesti, pentru anul scolar 

2023- 2024; 

 

          In conformitate cu  prevederile   art. 61 , art.101 din Legea educației 

nationale nr.1/2011  cu  modificările si completarile ulterioare coroborate cu   

prevederile  Ordinului nr. 6217 / 2022,  emis de Ministerul Educatiei Nationale cu 

privire la  aprobarea Metodologiei privind  fundamentarea cifrei de scolarizare 

pentru unitatile din  invatamantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor  de 

prescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant particular, precum si 

emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor  de inavatamânt  

preuniversitar pe anul scolar 2023- 2024, precum si emiterea avizului conform in 

vederea organizarii retelei unitatilor  de inavatamânt  preuniversitar pe anul scolar 

2023-2024 ; 

  Tinand cont de  prevederile  art. 129 alin (2) lit .(e) si alin. (7) lit.”a”  din  Codul 

administrativ si de de avizul conform al Inspectoratului Scolar Valcea transmis  cu 

privire la reteaua scolara propusa  pentru anul scolar 2023- 2024  respectiv: 

       Unitate de învățământ cu personalitate juridică : 

          -Școala Gimnazială , sat Frâncesti , com. Frâncesti. 

    Unitati de învățământ fără personalitate juridică (structuri arondate) 

         - Scoala Gimnazială sat Dezrobiti- structura arondata 

         -Scoala Gimnazială ,sat Genuneni- structura arondată 

         - Grădinița cu program normal , sat  Dezrobiti, comuna Frâncesti-structură 

         - Grădinița cu program normal , sat Genuneni, comuna  Frâncesti – structură 

         - Gradinita cu program normal  sat Frâncesti, comuna Frâncesti  - structura 

propunem spre aprobare consiliului local structura anului scolar asa cum a fost 

avizata de ISJ. 

    Mentionam ca la solicitarea ISJ Valcea  in cazul in care  cheltuiala de personal 

conform costului standard corelat cu numarul de elevi este mai mica decat 

necesarul cheltuielii de personal propunem consiliului local   suplimentarea 

fondurilor  pentru efectuarea cheltuielilor  din bugetul local. 

                                                 

 

                                             PRIMAR 

                                  Daniel Florin Paraschiv 



 

PRIMARIA COMUNEI FRANCESTI 

    JUDETUL VALCEA 

NR.      din  30.12.2022 

 

 

 

                                               RAPORT  

 

 Privind  aprobarea Retelei unitatilor scolare de invatamant preuniversitar de 

stat din Comuna Frâncesti, pentru anul scolar 2023-2024; 

 

 

        Avand in vedere adresa inregistrată sub numarul 13333 din 19.12. 2022, 

transmisa de catre Inspectoratul Scolar Judetean Valcea, prin care se avizează 

reteaua scolară propusa de catre Primaria Frâncesti  pentru anul scolar 2023- 2024 ; 

       In conformitate cu  prevederile  Ordinului nr. 6217 / 2022,  emis de Ministerul 

Educatiei Nationale cu privire la  aprobarea Metodologiei privind  fundamentarea 

cifrei de scolarizare pentru unitatile din  invatamantul preuniversitar de stat, 

evidenta efectivelor  de prescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant 

particular, precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei 

unitatilor  de inavatamânt  preuniversitar pe anul scolar 2023- 2024, reteaua scolara 

se aproba prin hotarare a Consiliului local pe baza avizului conform al 

Inspectoratului scolar judetean ; 

         In conformitate cu prevederile art. 61 , art.101 din Legea educației nationale 

nr.1/2011  cu  modificările si completarile ulterioare coroborate cu  - prevederile  

art. 129 alin (2) lit .(e) si alin. (7) lit.”a”  din  Codul administrativ, va propun 

initierea unui proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare anul 2023-2024  

in urmatoarea structura 

.       Unitate de învățământ cu personalitate juridică : 

          -Școala Gimnazială , sat Frâncesti , com. Frâncesti. 

    Unitati de învățământ fără personalitate juridică (structuri arondate) 

         - Scoala Gimnazială sat Dezrobiti- structura arondata 

         -Scoala Gimnazială ,sat Genuneni- structura arondată 

         - Grădinița cu program normal , sat  Dezrobiti, comuna Frâncesti-structură 

         - Grădinița cu program normal , sat Genuneni, comuna  Frâncesti – structură 

         - Gradinita cu program normal  sat Frâncesti, comuna Frâncesti  - structura 

 

                                            Secretar, 

                                      Lazar Gabriela 

 

 


