
PROIECT  DE HOTĂRÂRE  

 Privind aprobarea  rețelei  școlare a unităților de învățământ preuniversitar din comuna 

Românești, județul Botoșani, pentru anul școlar 2021 – 2022 

 

              Consiliul local al comunei  ROMÂNEȘTI,  județul  BOTOȘANI,  întrunit în ședința  sa  
ordinară  din  11 ianuarie 2021; 
                Având  în vedere   Adresa  Inspectoratului școlar județean Botoșani nr.13518 / 
09.11.2020 prin care se face cunoscut că  a fost emis OMEC  nr.5599/21.09.2020  pentru 
aprobarea metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul 
preuniversitar de stat,  evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de 
învățământ păarticular,precum și emiterea   avizului  conform , în vederea organizării rețelei 
unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021 – 2022   și  Referatul  de 
specialitate nr.5693 /12.11.2020 a  compartimentului de resort din aparatul de specialitate 
al primarului comunei Românești; 
               Văzând Referatul de aprobare  prezentat de primarul  comunei  Românești  ,cu 
privire la necesitatea aprobării  rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din 
comuna Românești, înregistrat la nr. 5692 din 12.11.202, precum și adresa scolii gimnazilae 
nr.1 Românești nr.2695/11/12/2020; 
               Văzând  Raportul  de  avizare    a   comisiei  de  specialitate   a  Consiliului  local  
Românești,pe probleme  de  învățământ , sănătate, cultură, protecție  socială,  
               Având în vedere  prevederile  art. 63 alin.(2) din Legea  nr.1/2011  a  educației  
naționale, precum și prevederile OMEN nr.5599/2020 capitolului III- Emiterea avizului 
conform pentru organizarea/reorganizarea rețelei școlare ,,-  art.20, art.24, art.25, art.26, 
art.28 capitolul IV ,,Dispoziții finale ,,-art.32 alin.2; 
             În temeiul art. 129 alin. (1) și alin.(3), lit. „c”,  art. 139 alin.(1) şi alin.(3) art. 196, alin. 

(1), lit. „a” şi art.197 din O.U.G. nr.57/2019  privind Codul Administrativ;  

H O T Ă R Ă Ș T E 

           Art.1.  Se aprobă Rețeaua  școlară  a unităților de învățământ preuniversitar din 
comuna  Românești, județul Botoșani pentru anul  școlar 2021 – 2022  conform  anexei nr.1 , 
parte integranta a prezentei  hotărâri. 
           Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei  hotărâri  se încredințează  
primarul comunei  Românești și Directorul  Școlii Gimnaziale  nr.  cu clasele  I – VIII  
Românești.      
          Art.3.  Prezenta  hotărâre se  comunică :  Instituției Prefectului – Județul Botoșani 

                            

 

 

COMUNA ROMÂNEȘTI 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

                                                              P R I M A R , 

717340 - com.Românesti ,jud. Botoşanitel: (0231) 565080fax:(0231) 565205 e-

mail: romanesti@bt.e-adm.ro 
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 Inspectoratului  Școlar  Județean  Botoșani, Primarului  comunei  Românești,                                  
Unității  de  învățământ. 

       P R I M A R, 

ing. Dumitru  BUZOIANU    

 

                                                                     Avizat pentru legalitate. 

                   Secretar general,      

                 Magdalina RUSU 

 

Românești/11.12.2020 

Nr.  59. 

 

                                                                                                Anexa nr.1 la  

                                                                Proiectul de   H.C.L.  nr.  59 din  11.12.2020 

 

 

 

 

RETEUA 

Unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna  Românești 

Pentru anul  școlar  2021  - 2022. 

 

 

Nr. 
Crt. 

Denumirea  unității  de învățământ cu 
personalitate  juridică-Adresa , 
nr.telefon/fax-email/niveluri de  
învățământ 

Denumirea  unității  de  învățământ fără  
personalitate  juridică(arondată)-Adresă 
Nr.telefon/fax-e-mail/niveluri de  
învățământ 

1. ȘCOALA  GIMNAZIALĂ Nr.1 ROMÂNEȘTI 
Primar,gimnazial, ROMÂNEȘTI,  
Tel.0231/565025, fax 0231/565205, 
scoalaromanesti@yahoo.com 

 

2.  SCOALA PRIMARĂ Nr.1 DĂMIDENI 
Primar   ROMÂNEȘTI - DĂMIDENI 

3.  GRĂDINIȚA  CU PROGRAM NORMAL Nr.1 
Românești ,preșcolar 
ROMÂNEȘTI – ROMÂNEȘTI 

 

 

 

                        P R I M A R, 

ing. Dumitru BUZOIANU  

                                                                                         Avizat pentru legalitate, 

                                                                                                Secretar general , 

                                                                                               Magdalina RUSU 

 


