
                                               

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA IBĂNEŞTI 
PRIMAR 

 
 

  
RO547325 Ibăneşti, str. Principală nr.708, jud.Mureș, 

tel: 0265-538300/fax: 0265-538112, e-mail: ibanesti@cjmures.ro, web: www.ibanesti.ro 
 

                                                                                                                                                                                                       v.1/11.10.2021  1 
 

Nr. 11709 din 16.11.2021                    Avizat 
Dosar A 1                                    Secretar general 

                                    Dan Codruța-Alexandrina 

 
  HOTĂRÂREA NR.___ 
din ...../............... 

 
de aprobare a Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din comuna Ibăneşti, 

pentru anul şcolar 2022-2023 

  

Analizând temeiurile juridice: 

- prevederile art. 61 din Legea Educaţiei Naţionale Nr.1/ 2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, coroborate cu art. 24 din Metodologia privind organizarea rețelei 

școlare pentru anul școlar 2021-2022,  aprobată prin Ordinul M.E.N. nr.5511 din 02 

noiembrie 2021 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 2022-2023;  

-  prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi ale 

Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă, cu modificările și completările 

ulterioare; 

-  prevederile art.84 alin.(4), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.a), alin.(7) lit.a), art.139 alin.(1) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Având în vedere: 

- adresa nr.144/16.11.2021 înregistrată la instituția noastră sub nr.11686/16.11.2021, 

comunicată de către Şcoala Gimnazială Ibăneşti, prin care ne comunică propunerea de rețea 

școlară pentru anul școlar 2022-2023;  

- având în vedere referatul de aprobare  nr.11688 din 16.11.2021, emis de viceprimarul 

comunei Ibăneşti; 

În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) coroborat cu prevederile art.196 alin.(1) 

lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu 

modificările și completările ulterioare, 
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI IBĂNEȘTI 

adoptă prezenta hotărâre 

 
 Art.1. - Se aprobă Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 

de pe raza Comunei Ibăneşti, pentru anul şcolar 2022-2023, după cum urmează: 

 

Nr. 
crt 

Judeţ  Urban/ 
rural 

Denumirea unităţii de 
învăţământ cu 
personalitate juridică 

Denumirea unităţii 
de învăţământ fără 
personalitate 
juridică( arondată) 

Adresa  

1 MS Rural ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
IBĂNEŞTI,  
PRE/PRI/GIM 

PJ Ibăneşti, nr.80 

2 MS Rural  Şcoala Primară 
IBĂNEŞTI PĂDURE, 
PRE/PRI 
 

Ibăneşti, nr.280 

3 MS Rural  Şcoala Gimnazială 
IBĂNEŞTI PĂDURE, 
PRE/GIM 
 

Ibăneşti Pădure, 
nr.56 

4 MS Rural  Grădinița cu program 
normal Dulcea, PRE 
 

Dulcea, nr.79 

 
 Art.2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se desemnează conducerea 

Şcolii Gimnaziale Ibăneşti. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, 

Primarului Comunei Ibanesti, Şcolii Gimnaziale Ibăneşti, Inspectoratului Școlar Județean 

Mureș şi se va aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet: 

www.ibanesti.ro  

 

INIŢIATOR 

Viceprimar, 

Gliga Marius-Cristian 
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Nr. 11688 din 16.11.2021 

Dosar A 1 

 

R E F E R A T    D E    A P R O B A R E  

la  proiectul  de  hotărâre  privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de 

învăţământ din Comuna Ibăneşti pentru anul şcolar 2022-2023 

 

Având în vedere adresa Inspectoratului Școlar Județean Mureș nr.741 din 

08.11.2021 înregistrată la Primăria Ibănești cu nr.11398/09.11.2021, prin care ne 

solicită să procedăm conform Calendarului operațiunilor desfășurate de 

inspectoratele școlare/Ministerul Educației cu privire la rețeaua școlară și proiectul 

planului de școlarizare pentru anul școlar 2022-2023. 

Având în vedere prevederile art. 61 din Legea Educaţiei Naţionale Nr.1/ 2011, 

cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art. 24 din Metodologia 

privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2021-2022,  aprobată prin 

Ordinul M.E.N. nr.5511 din 02 noiembrie 2021 pentru aprobarea Metodologiei privind 

fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, 

evidenţa efectivelor de ante-preşcolari/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.  

Având în vedere adresa nr.144/16.11.2021, înregistrată la Primăria Ibănești cu 

nr.11686/16.11.2021, prin care Şcoala Gimnazială Ibăneşti ne comunică propunerea 

de rețea școlară, propun iniţierea unui proiect de hotărâre de aprobare a reţelei 

şcolare a unităţilor de învăţământ din Comuna Ibăneşti pentru anul şcolar 2022-2023, 

conform proiectului de rețea școlară, alăturat. 

 

Inițiator, 
Viceprimar 

Gliga Marius-Cristian 
 

http://www.ibanesti.ro/

