
ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI

COMUNA BLÂNDEŞTI
CONSILIUL LOCAL BLÂNDEŞTI

PROIECT
HOTĂRÂRE

Nr. 63 din  22.11.2022

Privind aprobarea reţelei şcolare propusă pentru anul şcolar 2023-2024
 la nivelul U.A.T. Comuna Blândeşti 

Consiliul Local al comunei Blândeşti, judeţul Botoşani, întrunit în şedinţa din data de ;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 
ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare a viceprimarului comunei Blândeşti, 
Constantin Ciobanu, referitor la aprobarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2023-2024, adresa nr. 
2327/2022 a Şcolii Gimnaziale nr. 1 Blândeşti privind avizarea reţelei şcolare propusă pentru anul şcolar 
2023-2024 la nivelul U.A.T. Comuna Blândeşti; adresa nr. 16110/2022 şi avizul conform nr. 
_______/_________ al Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoşani, 

Văzând rapoartele  comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Blândeşti; 
Ţinând cont de prevederile art. 26 a Ordinului nr. 6217/2022 al Ministrului Educaţiei Naţionale 

pentru aprobarea pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru 
învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari/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 2023 - 2024

În baza art. 129, aliniat (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art. 139 și art. 196, aliniat (1), litera a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

ART.1 Se aprobă reţeaua şcolară propusă pentru anul şcolar 2023-2024 la nivelul comunei 
Blândeşti pe baza avizului conform nr. _______/__________ al Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoşani 
şi adresei nr. 2327 din 22.11.2022 a Şcolii Gimnaziale nr. 1 Blândeşti, după cum urmează : 

1. Şcoala Gimanzială nr. 1 Blândeşti – PRE/PRI/GIM -PJ;
2. Şcoala Primară nr. 2 Cerchejeni - PRE/PRI structură;
3. Şcoala Primară nr. 3 Şoldăneşti - PRE/PRI structură;

ART. 2  Primarul comunei Blândeşti şi Directorul Școlii Gimnaziale nr. 1 Blȃndești răspund de 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Inițiator proiect de hotărâre,
p’Primar

Viceprimar Constantin CIOBANU


