
 

 
 R O M Â N I A 

     

CONSILIUL LOCAL ROSEŢI 
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  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea organizării  reţelei şcolare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza 

comunei Roseți, județul Călărași în anul școlar 2022-2023 

 

Consiliul Local al comunei Roseți, județul Călărași, întrunit în ședință extraordinară de lucru convocată de îndată 

la data de 28 Februarie 2022, 

Având în vedere: 

-Prevederile Legii nr.1/2011-Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

-Prevederile art. 24 din Ordinul Ministrului Educației nr.5511/28.10.2021 privind aprobarea Metodologiei privind 

fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de 

antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului 

conform în vederea organizarii rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023; 

-Prevederile O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației cu modificările și completările ulterioare; 

-Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

-Prevederile art. 129 alin.(2) lit. d) corelat cu alin.(7) lit.a) din  O.U.G  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, 

Analizând:  

-Adresa nr.4640/03.11.2021 a Inspectoratului Şcolar  județean Călărași cu privire la organizarea reţelei şcolare 

pentru anul 2022-2023 de pe raza comunei Roseți, județul Călărași; 

-Adresele Școlii Gimnaziale ’’Iancu Rosetti’’ și Grădiniței cu Program Normal ’’Elisabeta Rosetti’’  cu referire la 

rețeaua școlară aferentă anului școlar 2022-2023, 

-Raportul nr.10478/09.11.2021, întocmit de secretarul general al comunei Roseți, 

-Referatul de aprobare nr. 10598/11.11.2021 întocmit de primarul comunei Roseți, 

-Avizul conform  al Inspectoratului Școlar Județean Călărași, înregistrat cu nr. 2025/16.02.2022, 

-Avizul comisiei de specialitate nr. 3 din cadrul Consiliului Local Roseți,  înregistrat cu  nr.2344/25.02.2022, 

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

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al comunei Roseți adoptă 

următoarea  

HOTĂRÂRE 

 

  

Art.1.  Se aprobă reţeaua şcolară  de la nivelul comunei Roseți, județul Călărași  în anul școlar 2022-2023 după 

cum urmează: 

Nr. 

crt. 

Unitatea de învățământ cu 

personalitate juridică 

Structuri arondate Adresa completă(str. nr.tel., 

fax, e-mail) 

Observații 

(Modificări 

intervenite) 

1.  Școala Gimnazială  

‘’Iancu Rosetti’’ 

- Comuna Roseți, județul 

Călărași, str. C.A. Rosetti, nr. 

101, tel/fax:0242/344032, 

 e-mail-

scoalaroseti@yahoo.com 

-nu  sunt modificări 

față de anul școlar 

2021-2022 

2. Grădinița cu Program 

Normal ’’Elisabeta 

Rosetti’’ 

- Comuna Roseți, județul 

Călărași, str. Plaurului, nr. 2, 

tel/fax:0242/344212, 

 e-mail-

elisabetarosetti@yahoo.com 

-nu sunt modificări 

față de anul școlar 

2021-2022  

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Roseţi, 

directorul Școlii Gimnaziale ’’Iancu Rosetti ’’ și  directorul Grădiniţei cu Program Normal ”Elisabeta Rosetti”. 

 

 



Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al  comunei, în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Roseți, instituției prefectului-judeţul Călărași  precum și instituțiilor 

interesate şi se aduce la cunoştinţă publică  prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaroseti.ro-

eticheta monitorul oficial local precum  și prin afișaj la sediul Primăriei comunei Roseți.   

 

 

 

       Preşedinte de şedinţă,                                                                                                         Contrasemnează,                                         

Aurel-Constantin CIOROI                                                                 Secretarul general al comunei Roseți 

Lavinia TĂNASE 

 

 

 

 
Nr. consilieri :15 

Prezenți :15 

  voturi « pentru »=15 

voturi « împotrivă »=- 

Abțineri :____ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 16 

Adoptată la Roseţi 

Astăzi, 28.02.2022  

 

 
 

http://www.comunaroseti.ro/

