
 

Judeţul Vâlcea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Comuna Păuşeşti  

Consiliul local 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 7 

Privitor la: aprobarea  reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar pentru anul şcolar 2022-2023 

 

 

 Consiliul local al comunei Păuşeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 

ordinară din data, la care participă un număr de …  consilieri din totalul de 11 

consilieri în funcţie; 

          Văzând că prin H.C.L. nr.54/2021, domnul consilier Fota Nicolae - Cristian  

a fost ales preşedinte de şedinţă; 

 Luând în dezbatere: 

 - referatul de aprobare al primarului comunei Păuşeşti, înregistrat sub 

nr.414/13.01.2022, prin care se propune aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2022 – 2023; 

 - raportul compartimentului de specialitate al primarului, înregistrat sub 

nr.415/13.01.2022; 

 - raportul argumentativ nr 1411/09.12.2021 al Şcolii Gimnaziale Păuşeşti 

Otăsău, prin care propune menținerea rețelei școlare existente; 

 - raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre întocmit de secretarul 

comunei, înregistrat sub nr.424/13.01.2022 

 Având în vedere: 

 - adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea nr.8769/03.01.2022, prin care 

ni se comunică avizul conform privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2022 – 2023 din comuna Păușești; 

 - avizul  comisiilor de specialitate ale consiliului local 

 In conformitate cu prevederile art.61, alin.(2) din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu 

prevederile   H.G. nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru 

determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a 

unitatilor de invatamant 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/prescolar, cu modificările și completările ulterioare,   prevederile O.M.E.N. 

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 preuniversitar pentru anul scolar 2022-2023; 

 În temeiul art.139 alin. (1) și art.196, lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind  

Codul  administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 



 

     H O T Ă R Ă Ș T E 

 

           Art.1.Se aprobă reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

pentru anul şcolar 2022 – 2023, din comuna Păuşeşti, judeţul Vâlcea, cu următoarele 

denumiri, după cum urmează: 

 

Nr. 

Crt. 

Unitatea de învăţământ Tip unitate 

1. Scoala Gimnaziala, sat Pausesti - Otasau, comuna  

Păuşeşti 

Unitate cu personalitate 

juridică 

2.  Scoala Primară, sat Serbanesti, comuna Păuşeşti Structura 

3.  Gradinita cu program normal, sat Barcanele, 

comuna  Păuşeşti  

Structura 

           Art.2. Cheltuielile de personal vor fi calculate conform costului standard 

corelat cu numărul de elevi şcolarizaţi, iar pentru cheltuielile de personal 

neacoperite, Consiliul local nu se poate angaja în asigurarea diferenţelor de fonduri. 

 Art.3.Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului 

Vâlcea, primarului comunei Păuşeşti şi Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea .  

 

                                                                              Păușești: 13.01.2022 

 

 

                  

 

                 Inițiator:                                      Contrasemnează pentru legalitate 

                  Primar,                                                   Secretar general, 

             Cătălin  Avan                                               Daniela Păloiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


