
ROMANIA          

JUDETUL SATU MARE         

COMUNA VALEA VINULUI      

CONSILIUL LOCAL        
 
       
          H O T A R A R E A Nr. 2 /2022    

         =============================================    

privind  aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2022-2023 in comuna Valea Vinului

            
   
             

 Consiliul local Valea Vinului,judetul Satu Mare,     

 Avand in vedere :               

 = proiectul de hotarare privind  aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2021-2022 in 

comuna Valea Vinului ; 
= referatul de aprobare la proiectul de hotarare a primarului comunei Valea Vinului,nr. 

184/21.01.2022;  

= avizul comisiei permanente de pe langa Consiliul local al Comunei Valea Vinului,nr. 

185/21.01.2022; 

= raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului , 
nr.186/21.01.2022;       

   Adresa nr.7837/21.12.2021 a Inspectoratului Scolar Judetean Satu Mare 

inregistrata la Primaria comunei Valea Vinului sub nr.3151/22.12.2021,prin care se 

comunica Avizul conform pentru reteaua  scolara a comunei Valea Vinului, pentru anul 

scolar 2022-2023;          

 Avizul conform nr.7837 /21.12.2021 a Inspectoratului Scolar Judetean Satu Mare 
pentru aprobarea retelei scolare a comunei Valea Vinului,pentru anul 2021-2022; 
   Tinand cont de prevederile Ordinului MEN nr.5511/28.10.2021,privind metodologia 

pentru fundamentarea cifrei de scolarizare si emiterea avizului conform in vederea 

organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2022-2023;

 Luand in considerare prevederile  art.129,alin.(2),lit.d) si alin.(7),lit.a) din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ,       

 In temeiul prevederilor art.196,alin.(1),lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ  

      HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1.- Se aprobă Reteaua scolara a comunei Valea Vinului pentru anul scolar 2022-

2023,conform Anexei la prezenta hotarare si face parte integranta din aceasta. 
  Art.2.- Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul 

comunei Valea Vinului. 

   Art.3. – Prezenta hotarare se comunica: 

    Institutiei Prefectului  judetului Satu Mare; 

     Primarului comunei Valea Vinului; 

    Scoala gimnaziala Valea Vinului; 
         

 

      Valea Vinului,la 27.01.2022  

 

 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                               CONTRASEMNEAZA, 

MORAR IONEL       SECRETAR GENERAL UAT  

       OROS ALEXANDRU           

 

              



 Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor art.139,alin(1),(3) din 

OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

Nr.total al consilierilor in functie –11;     Voturi pentru _____ 11; 

Nr.total al consilierilor prezenti –11 ;   Voturi impotriva _____0; 
Nr.total al consilierilor absenti – 0 ;   Abtineri ________ 0; 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



ROMANIA          

JUDETUL SATU MARE         

COMUNA VALEA VINULUI      

CONSILIUL LOCAL        
 
      = PROIECT = 

           H O T A R A R E A Nr. 2 /2022   
          =============================================  

privind  aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2022-2023 in comuna Valea Vinului

            
   
             

 Consiliul local Valea Vinului,judetul Satu Mare,     

 Avand in vedere :               

 = proiectul de hotarare privind  aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2021-2022 in 

comuna Valea Vinului ; 
= referatul de aprobare la proiectul de hotarare a primarului comunei Valea Vinului,nr. 

184/21.01.2022;  

= avizul comisiei permanente de pe langa Consiliul local al Comunei Valea Vinului,nr. 

185/21.01.2022; 

= raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului , 
nr.186/21.01.2022;       

   Adresa nr.7837/21.12.2021 a Inspectoratului Scolar Judetean Satu Mare 

inregistrata la Primaria comunei Valea Vinului sub nr.3151/22.12.2021,prin care se 

comunica Avizul conform pentru reteaua  scolara a comunei Valea Vinului, pentru anul 

scolar 2022-2023;          

 Avizul conform nr.7837/21.12.2021 a Inspectoratului Scolar Judetean Satu Mare 
pentru aprobarea retelei scolare a comunei Valea Vinului,pentru anul 2021-2022; 
   Tinand cont de prevederile Ordinului MEN nr.5511/28.10.2021,privind metodologia 

pentru fundamentarea cifrei de scolarizare si emiterea avizului conform in vederea 

organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2022-2023;

 Luand in considerare prevederile  art.129,alin.(2),lit.d) si alin.(7),lit.a) din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ,          

 In temeiul prevederilor art.196,alin.(1),lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ  

       

      HOTĂRĂŞTE: 

 
 

 Art.1.- Se aprobă Reteaua scolara a comunei Valea Vinului pentru anul scolar 2022-

2023,conform Anexei la prezenta hotarare si face parte integranta din aceasta. 

  Art.2.- Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul 

comunei Valea Vinului. 
   Art.3. – Prezenta hotarare se comunica : 

    Institutiei Prefectului  judetului Satu Mare; 

     Primarului comunei Valea Vinului; 

    Scoala gimnaziala Valea Vinului; 

          

      Valea Vinului,la 21.01.2022  
 

 

 

INITIATOR        AVIZEAZA DE LEGALITATE        

PRIMAR – CRISTEA RADU     SECRETAR GENERAL  UAT  

       OROS  ALEXANDRU    
     

 



ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE  

PRIMARIA COMUNEI VALEA VINULUI 

Nr. 184 /21.01.2022 

 

         REFERAT  DE APROBARE     

    ====================================         

la proiectul  de hotarare privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2022-2023 in 

     comuna Valea Vinului 

                  

           

 

    Având în vedere  proiectul de hotărâre  privind aprobarea retelei scolare pentru anul 
scolar 2022-2023 in comuna Valea Vinului 

    si, 

 Avizul conform nr. 7837 /21.12.2021 a Inspectoratului Scolar Judetean Satu Mare 
pentru aprobarea retelei scolare a comunei Valea Vinului,pentru anul 2021-2022; 
 

   Tinand cont de prevederile Ordinului MEN nr.5511/28.10.2021,privind metodologia 

pentru fundamentarea cifrei de scolarizare si emiterea avizului conform in vederea 

organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2022-2023; 

     În conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1),alin.(8) din OUG 

nr.57/2019,privind Codul administrativ propun spre analiza,dezbatere si aprobare 

Consiliului Local al comunei Valea Vinului  proiectul de Hotărâre privind aprobarea retelei 

scolare pentru anul scolar 2021-2022 in comuna Valea Vinului. 

            

           

 

 

 

         Valea Vinului,21.01.2022                                                                      

          

       P R I M A R ,     
             CRISTEA  RADU     

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



ROMANIA                                        

JUDETUL  SATU  MARE                                                                                                                                             

PRIMĂRIA  COMUNEI VALEA VINULUI                                        

COMPARTIMENT  DE RESORT                  

Nr.186/21.01.2022 

 

 

            RAPORT       

      ===================                  

asupra proiectului de hotarare privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar  

      2022-2023 in comuna Valea Vinului 

                  

            

 Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare a Primarului 

comunei Valea Vinului, în calitate de iniţiator  al proiectului de hotărâre, prin care propune 

Consiliului Local al comunei Valea Vinului aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 

2022-2023 in comuna Valea Vinului, si  

 Avizul conform nr. 7837 /21.12.2021 a Inspectoratului Scolar Judetean Satu Mare 
pentru aprobarea retelei scolare a comunei Valea Vinului,pentru anul 2021-2022; 
 

   Tinand cont de prevederile Ordinului MEN nr.5511/28.10.2021,privind metodologia 

pentru fundamentarea cifrei de scolarizare si emiterea avizului conform in vederea 

organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2022-2023; 

 Luand in considerare prevederile  art.129,alin.(2),lit.d) si alin.(7),lit.a) din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 Faţă de considerentele expuse anterior Compartimentul  juridic,propune Consiliului 

local Valea Vinului spre analiza si dezbatere, proiectul de hotărâre privind  aprobarea retelei 

scolare pentru anul scolar 2022-2023 in comuna Valea Vinului, 

         in cadrul sedintei ordinare din data de 27 ianuarie 2022. 

 

 

         Valea Vinului,21.01.2022 

 

    Secretar general comuna  

    Oros Alexandru Gheorghe 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE  

COMUNA VALEA VINULUI 

CONSILIUL LOCAL  

COMISIA PERMANENTA 
Nr.185/21.01.2022 

 

           A V I Z          

         ================    

    la proiectul de hotarare privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar  

         2022-2023 in comuna Valea Vinului 

 

        

   Comisia permanenta a consiliului local Valea Vinului intrunita in sedinta de comisie 

din data de  21 ianuarie 2022,analizand proiectul de hotarare  privind aprobarea retelei 

scolare pentru anul scolar 2022-2023 in comuna Valea Vinului,a constatat ca in 

conformitate cu : 

  1) Avizul conform nr. 7837 /21.12.2021 a Inspectoratului Scolar Judetean Satu Mare 
pentru aprobarea retelei scolare a comunei Valea Vinului,pentru anul 2021-2022; 
 
   2)Tinand cont de prevederile Ordinului MEN nr. 5511/28.10.2021,privind 

metodologia pentru fundamentarea cifrei de scolarizare si emiterea avizului conform in 

vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2022-

2023; 

       Proiectul de hotarare privind  aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2022-2023 
in comuna Valea Vinului a fost elaborat in conformitate cu prevederile legale in vigoare si 

cuprinde masuri necesare si legale care trebuie indeplinite in conformitate cu actele 

normative  in vigoare ;                    

   Tinand cont de oportunitatea si necesitatea masurilor cuprinse in proiectul de 

hotarare , comisia de specialitate avizeaza favorabil proiectul de hotarare si propune 

consiliului local al comunei Valea Vinului sa-l adopte in forma prezentata de catre initiator.
            

         

   

       Comisia permanenta: 

    Petcas Adriana-Monica –presedintele comisiei; 
      Pop Georgel –Vladut –secretarul comisiei; 

    Pop Romel Ciprian –membru ; 

     Morar Ionel - membru ; 

    Bran Vasile- Radu –membru ; 

 

 

 

 


