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HOTÂRÂREA  Nr.2/31.01. 2022 

pentru aprobarea retelei scolare ce va functiona in comuna Fântânele, 

jud. Constanta in anul scolar  2022 - 2023 

 

 

 

Consiliului Local al comunei Fântânele, județul Constanța întrunit în ședința ordinară din data 

31.01.2022 , având în vedere: 

-  Proiectul de hotărâre nr.268/10.12.2021 pentru aprobarea retelei scolare ce va functiona in  

comuna Fântânele, jud. Constanta in anul scolar  2021- 2022; 

- Referatul de aprobare nr. 267/09 12.2021 al Primarului comunei Fântânele; 

- Avizul nr. 20/28.01.2022 al Comisiei de specialitate nr.1: Agricultură, Activități economico – 

financiare, Amenajarea teritoriului și urbanism; 

- Avizul nr. 21/28.01.2022 al Comisiei de specialitate nr.2: Activități social – culturale, învățământ, 

sănătate și familie; 

- Avizul nr. 22/28.01.2022 al Comisiei de specialitate nr.3: Protecție copii, tineret și sport, Muncă și 

protecție sociala; 

- Avizul nr. 23/28.01.2022 al Comisiei de specialitate nr.4: Protecție mediu și turism; Juridică și de 

disciplină; 

- Raportul de specialitate al Secretarului general al comunei Fântânele înregistrat sub 

nr.266/09.12.2021; 

- Adresa I.S.J.Constanța nr.7127 A/28/25.11.2021, inregistrată la Primăria comunei Fântânele cu 

nr.4227/07.12.2021; 

- Adresa I.S.J.Constanța nr.7564 A/28/22.12.2021, inregistrată la Primăria comunei Fântânele cu 

nr.4494/27.12.2021; 

- propunerea inaintata de Scoala Gimnaziala nr.1 Fântânele privind reteaua scolara ca va 

functiona in comuna Fântânele  in anul scolar 2022 – 2023 și înregistrată cu nr. 

4263/09.12.2021: 

-  art.120 alin. (1) și art.121  alin.(1) și alin.(2) din Constitutia României, republicată; 

- art. 3 paragraful 2 și art.4 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg pe 

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 



- art.7 alin.2 din Codul civil , adoptat prin Legea nr.287/2008, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică administrativă pentru eleborarea actelor 

normative, republicată; 

- prevederile art.19, art.20, art.45 alin.(5) și (6) și art.61 din Legea educației naționale nr.1/2011, 

cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 24 din Metodologia 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 2022-2023 aprobata prin OMEN 

nr. 5511/2021; 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit.d și alin. (7) lit.a), respectiv art. 196 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

 Art. 1.Se aproba rețeaua școlară ce va functiona in anul scolar 2022 – 2023 conform anexei ce face 

parte integrantă la prezenta.  

 Art.2. Primarul comunei Fântânele, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile  

hotărârii. 

Art.3.Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului județului Constanța, 

în vederea exercitării controlului de legalitate, persoanelor interesate în vederea aducerii la îndeplinire, 

precum și în vederea asigurării publicității prin publicare în Monitorul Oficial al Comunei și prin afișare pe 

site-ul Primăriei Comunei Fântânele,  județul Constanța. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  9  voturi pentru, __0__ voturi împotriva și ___0_ 

abțineri,  din 9  consilieri prezenţi la şedinţă din totalul de  10 consilieri în funcţie. 

 
 

PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                        

                                       Contrasemnează: 

          TURCU VASILE                           SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

        Arina – Raluca ȘTEFĂNICĂ 
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Anexa la HCL nr. 2 din 31.01. 2022 

 

  REȚEAUA  

unitatilor de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica propusa sa functioneze in anul scolar 2022-2023  

 

 
1. ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ 

Nr. 
crt 

CIF 
/cod 
SIR 

Unitatea de învățământ cu 
personalitate juridică(PJ)/niveluri de 
învțământ școlarizate/ limba de 
predare/Adresa, nr.tel, fax email 

Structura arondată(AR)/ 
niveluri de învățământ/ 
localitate 

Nr. grupe 
antepreșcolari/ 
Preșcolari 
/clase elevi 

Nr. 
antepreșcolari/ 
preșcolari/ 
elevi 

Total 
grupe  
antepreșcolari/ 
preșcolari/clase 
elevi(PJ+AR) 

Nr. total 
antepreșcol
ari/ 
preșcolari/ 
elevi 

Total posturi 
(PJ+AR) 

Didactice Didactic 
auxiliar 

Nedidactic 

1. 244024

30/ 

Scoala gimnaziala 

Fantanele//Pre,Pri,Gim/romana/com.Fant

anele, jud.Constanta/tel/fax 

0241/769431, email 

scfantanele@gmail.com 

   

Scoala gimnaziala 

Fantanele//Pre,Pri,Gim/rsat 

apartinator 

Fantanele/com.Fantanele,     

 

 

 

9 

 

 

 

150 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

191 

 

 

 

 

 

 

 

12,27 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

4,5 

Gradinita cu program 

normal/Pre/  Sat apartinator 

Fantanele/com Fantanele 

 

 

2 

 

 

           40 

TOTAL 11 191    

 

 

PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                             

                                             Contrasemnează: 

                          TURCU VASILE                               SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

                                                                                   Arina – Raluca ȘTEFĂNICĂ



 


