
PROIECT             ROMÂNIA             AVIZAT:                 
 

 
Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea reţelei şcolare din Municipiul Giurgiu pentru  

anul şcolar 2022-2023 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 
întrunit în şedinţă ordinară, 

 
 

       Având în vedere: 
       - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la 
nr.58.939/21.12.2021; 
       - raportul de specialitate al Compartimentului Învăţământ, înregistrat la 
nr.59.002/22.12.2021; 
       - adresa Primăriei Municipiului Giurgiu cu nr.54.503/22.11.2021 către 
Inspectoratul Şcolar Judeţean cu propuneri pentru organizarea reţelei şcolare din 
Municipiul Giurgiu pentru anul şcolar 2022-2023; 
       - adresa nr.16.954/16.12.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu cu 
nr.58.299/16.12.2021, prin care Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu propune 
modificarea rețelei școlare prin arondarea Grădiniței cu Program Prelungit „Șcufița 
Roșie" Giurgiu și a Grădiniței cu Program Normal nr.3 - structură a acesteia, la 
Grădinița cu Program Prelungit „Prichindeii" Giurgiu; 
         - adresa Primăriei Municipiului Giurgiu cu nr.58.301/16.12.2021 către 
Inspectoratul Şcolar Judeţean cu propuneri pentru organizarea reţelei şcolare din 
Municipiul Giurgiu pentru anul şcolar 2022-2023 incluzând modificarea propusă; 
         - adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Giurgiu cu nr.17.182/21.12.2021, 
înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu cu nr.58.938/21.12.2021 reprezentând 
avizul conform în vederea organizării reţelei şcolare de pe raza Municipiului Giurgiu 
pentru anul şcolar 2022-2023; 
         - avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridic şi de disciplină; 
         - avizul comisiei de învăţământ, sănătate, social - culturale, sportive, culte şi 
familie; 
          - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea 
calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Hotărârii 
Guvernului nr.21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare şi de funcţionare 
provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de 
acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 
prevederile Hotărârii Guvernului nr.22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de 
evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a 
organizaţiilor furnizoare de educaţie, prevederile Hotărârii Guvernului nr.844/2002 
privind aprobarea nomenclatoarelor ocupațiilor, meseriilor și specializărilor pentru care 
se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de 
şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Hotărârii Guvernului 
nr.72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului 
standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ 
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preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din TVA 
prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, cu modificările şi 
completările ulterioare, prevederile Hotărârii Guvernului nr.136/2016 privind aprobarea 
normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi 
stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin 
bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi 
elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi 
pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional, cu 
modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr.273/2006 privind Finanţele 
Publice Locale, modificată şi completată, prevederile Legii Educației Naționale 
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevederile O.M.E.C.T.S. 
nr.3081/2010, prevederile O.M.E.C.T.S. nr.3331/2010, prevederile O.M.E.N. 
nr.3152/24.02.2014, cu modificărille și completările ulterioare, prevederile M.E.N.C.S. 
nr.5511/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de 
şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de 
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 2022-2023 și prevederile Ordinul Ministerului Educației și Cercetării 
nr.5.956/04.11.2020 privind înființarea centrelor de excelență.  
 
        În temeiul art.129, alin.(2), lit.„e”, alin.(7), lit.„a”, art.139, alin.(1) şi art.196, alin.(1), 
lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, 
 
 

H O T Ã R Ă Ş T E: 
 

        Art.1. Se aprobă Reţeaua şcolară din Municipiul Giurgiu în anul şcolar 2022-
2023 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
        Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Giurgiu în 
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu,  
Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice - Compartimentului Învăţământ din cadrul 
Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Giurgiu. 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                              SECRETAR GENERAL, 

 
            Sîrbu Adelina - Veronica                                             Băiceanu Liliana 
 
 
 
 
 
 

Giurgiu, 22 decembrie 2021       
Nr. 504    

Adoptată cu un număr de _____ voturi pentru, _____ voturi împotrivă şi _____ abţineri, 
din totalul de ____ consilieri prezenţi 




	HOT. 504                                                                                       
	CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU
	În temeiul art.129, alin.(2), lit.„e”, alin.(7), lit.„a”, art.139, alin.(1) şi art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

	PS4_Page_07

