CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
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LEGISLATURA A VIII-A
HOTĂRÂREA NR.6
PRIVITOR LA: aprobarea Rețelei unităților de învățământ preuniversitar de
stat din comuna Stoeneşti, pentru anul școlar 2022-2023
Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa
ordinară din data de 31.01.2022, la care participă un număr de 13 consilieri
din totalul de 13 consilieri în funcţie;
Văzând ca prin Hotărârea nr. 64/27.10.2021 a Consiliului Local a fost
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Sîrbu Lucian-Valentin ,pentru perioada
noiembrie 2021-ianuarie 2022;
Luând in discuţie Proiectul de hotărâre, Referatul de aprobare al
Primarului comunei Stoeneşti , înregistrat
sub
nr.435/19.01.2022 si
Raportul de resort
al
Compartimentului Juridic
prin care propune
aprobarea Reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna
Stoeneşti, pentru anul şcolar 2022-2023;
Ținând cont de adresa nr.755/08.12.2021 a Scolii Gimnaziale Stoeneşti
prin s-a aprobat în Consiliul Profesoral și în
Consiliului de Administrație al
Scolii Gimnaziale Stoeneşti reteaua scolara din localitatea Stoeneşti pentru
anul școlar 2022-2023;
Având în vedere adresa nr. 9030/04.01.2022,inregistrata la sediul
institutiei noastre sub nr.433/19.01.2022, prin care Inspectoratul Şcolar
Județean Vâlcea acorda avizul conform pentru organizarea Reţelei unităţilor
de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Stoeneşti, pentru anul şcolar
2022-2023;
Având in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor reunite prin care
se propune admiterea Proiectului de hotărâre;
Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre
înregistrat la nr.702/31.01.2022 întocmit de secretarul general al comunei
Stoeneşti ;
Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de
elaborare a proiectelor actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică ;
În conformitate cu prevederile art.9,alin.2,alin.4 şi alin.5,art.10,alin.2,
art.19,alin.1-4, art.20,art.104,alin.2 şi alin.5 din Legea nr.1/2011- Legea
educaţiei naţionale,coroborate cu prevederile H.G. nr. 72/2013 privind
aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per
elev/preșcolar si stabilirea finanțării de baza a unitatilor de invatamant
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preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate
din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per
elev/preșcolar,cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile
art.24 si art.25,alin.1 din
ORDINUL Nr. 5511/2021 pentru aprobarea
Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul
preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de anteprescolari/prescolari si
elevi scolarizati in unitatile de invatamant particular, precum si emiterea
avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant;
În baza art.139, alin.1 şi art.196.alin.1,lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, cu 13
voturi pentru, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1 Se
aprobă Proiectul
Rețelei unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat din comuna Stoeneşti, pentru anul şcolar 2022-2023,
după cum urmează:
1 Școala Gimnazială Stoeneşti,sat
Unitate cu
Stoeneşti,comuna Stoeneşti(cu clasele
personalitate
pregătitoare-a VIII-a-9 clase)
juridica(PJ)
2 Grădinița cu program normal Dobriceni,sat Structura arondata(AR)
Dobriceni, comuna Stoeneşti(trei grupe de
prescolari:mica,mijlocie,mare)
Art.2 Cheltuielile de personal vor fi calculate conform costului standard
corelat cu numărul de elevi școlarizați,iar pentru cheltuielile de personal
neacoperite,Consiliul Local al comunei Stoenești nu se poate angaja în
asigurarea diferențelor de fonduri.
Art.3 Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri, iar secretarul general al comunei va asigura comunicarea
acesteia Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării
controlului de legalitate, primarului comunei Stoeneşti, directorului unităţii
şcolare cu personalitate juridica menţionate,Inspectoratului Şcolar Judeţean
Vâlcea şi şi aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului
Local și pe pagina de internet www.primaria-stoenesti.ro.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Lucian-Valentin SÎRBU

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL COMUNĂ
Jr. Gheorghe-Mihai MATEI

Stoeneşti, 31 ianuarie 2022
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