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Nr. 3550  din  22.11.2021 

 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE                                                                                                               

privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din comuna 

Tiream pentru anul şcolar 2022 – 2023 

 

Având în vedere  solicitarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare făcută prin 

adresa nr. 7334/12.11.2021 privind organizarea reţelei şcolare din comuna Tiream, pentru 

anul şcolar  2022 – 2023, în vederea emiterii avizului conform; 

 Analizând referatul de aprobare al primarului comunei Tiream, înregistrat sub nr. 

3549/22.11.2021, în calitate de iniţiator, raportul de specialitate al secretarului general al 

comunei Tiream, înregistrată sub nr. 3545/22.11.2021 și avizul de aprobare al comisiei 

de specialitate  nr. 3 din cardrul Consiliului local al comunei Tiream. 

 În conformitate cu prevederile: 

- art. 61 alin. (1), lit. a) şi alin. (2) din  Legea  educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum  

- art. 5, lit. b) din  Ordinul Ministerul Educaţiei si Cercetării  nr. 6564/2011 privind 

aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul 

naţional de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

- OMEC nr. 5511/28.10.2021 privind Metodologia pentru fundamentarea cifrei de 

școlarizare și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de 

învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023; 

- art. 129, alin. (2), lit. d), coroborate cu prevederile alin. (7), lit. a) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul  prevederilor art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. 

a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

  CONSILIUL  LOCAL  TIREAM 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar din comuna Tiream pentru anul şcolar 2022 - 2023, conform Anexei ce 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 2. - Pentru unităţile de învăţământ din raza comunei Tiream se atribuie 

denumirile cuprinse în Anexa la Avizul conform nr. 7553/21.12.2021 al Inspectoratului 

Şcolar Judeţean Satu Mare, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.                                                                                         

 Art. 3. - Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

primarul comunei Tiream, compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Tiream, directorul coordonator al unităţilor de învăţământ din raza 

comunei Tiream. 

        Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Satu Mare, 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat din comuna Tiream. 

 

                                                        Tiream, la 22.11.2021 

 

 

                           I N I Ţ I A T O R                                    Avizat pentru legalitate: 

                               PRIMAR,                                             Secretar generat UAT 

                           dl. Tar Nicolae                                           cj. Candid Humă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red./Tehn.C.H.                                                                                                                                                                                                      

Nr.exemplare: 2/2pag. 
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Anexă la proiect 

 

REŢEAUA ŞCOLARĂ  PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022 - 2023 

COMUNA TIREAM 

 

  

Nr. crt. Comuna Unitate cu personalitate juridică 

1 TIREAM ŞCOALA GIMNAZIALĂ TIREAM 

Tiream, str. Principală, nr. 245 

 

                             

                                                                                           Tiream, la  22.11 2021 

 

           I N I Ţ I A T O R,                                              Avizat pentru legalitate: 

                PRIMAR:                                             Secretar general UAT Tiream 

           dl.  Tar Nicolae                                                 cj. Candid Humă 

 

 

 

 

 

 

Red.Tehn.C.H. 

Nr. ex. 2/1pag 
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Nr. 3549  din 22.11.2021 

 

REFERAT  DE APROBARE 

 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din comuna 

Tiream pentru anul şcolar 2022 – 2023 

 

 Văzând adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare nr. 7334/ 12.11.2021 

prin care  se solicită  emiterea  şi înaintarea, până la data de  17 decembrie 2021, unui 

proiect  de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat din comuna Tiream  pentru anul şcolar 2022 – 2023, în conformitate 

cu prevederile art. 61, alin .(2) din Legea nr. 1/2011 a  educaţiei naţionale, a O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, a OMEN nr. 5511/28.10.2021 privind Metodologia 

pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare  şi emiterea avizului conform  în vederea  

organizării  reţelei unităţilor de învăţământ  preuniversitar pentru anul şcolar 2022 -2023. 

           În conformitate cu prevederile: 

- art. 61 alin. (1), lit. a) şi alin.(2) din  Legea  educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum  

- art. 5, lit. b) din  Ordinul Ministerul Educaţiei si Cercetării  nr. 6564/2011 privind 

aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul 

naţional de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

- OMEC nr. 5511/28.10.2021 privind Metodologia pentru fundamentarea cifrei de 

școlarizare și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de 

învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023; 

Date fiind prevederile legale enunţate mai sus şi în conformitate cu prevederile art. 

129, alin. (2), lit. d), coroborate cu prevederile alin. (7), lit. a) din  OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, 

În conformitate  cu  prevederilor art. 136 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, INIȚIEZ : Proiectul de hotărâre privind 

organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din comuna Tiream 

pentru anul şcolar 2022 – 2023. 

Tiream, la 22.11.2021 

INIŢIATOR PROIECT 

 PRIMAR - TAR NICOLAE 
Red.T.N./Tehn.C.H. 

Nr.exemplare :2/1 pag.  
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Nr. 3545 din 22.11.2021 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din comuna 

Tiream pentru anul şcolar 2022 – 2023 

 

Compartimentul de resort din cadrul aparatului  de specialitate al primarului 

comunei Tiream, prin secretarul general cj. Candid Humă, în conformitate cu prevederilor 

art.136 alin. (10) din Ordonanţa de  urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

modificată, formulez prezentul raport cu privire la proiectul de hotărâre înregistrat sub 

nr. 3550/22.11.2021 cu privire la proiectul de hotărâre privid organizarea reţelei şcolare 

a unităţilor de învăţământ preuniversitar din comuna Tiream pentru anul şcolar 2022 – 

2023, iniţiat de dl. primar Tar Nicolae.   

La solicitarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare  comunicată cu adresa nr. 

7334/12.11.2021, înregistrată la Primăria comunei Tiream sub nr. 3477/17.11.2021,  prin 

care  se solicită  emiterea  şi înaintarea, până la data de 17 decembrie 2021, a proiectului 

de hotărâre  privind  organizarea reţelei şcolare din comuna Tiream, pentru anul şcolar 

2022 – 2023, în vederea emiterii avizului conform.  

          Prin adresa nr. 3551/2021 a  fost comunicat Inspectoratului Școlar Judetețean  Satu 

Mare Proiectul de hotărâre  privind  organizarea reţelei şcolare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar din comuna Tiream pentru anul şcolar 2022 – 2023, însoţit de 

anexa şi Referatul de aprobare (raportul argumentativ) cu solicitarea  de a emite Avizul 

conform. 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare prin adresa nr. 7553/2021,  înregistrată la 

Primăria comunei Tiream sub nr. 3928/2021, înaintează Avizul conform pentru reţeaua 

şcolară a comunei Tiream pentru anul şcolar 2022 -2023 . 

 Date fiind prevederile legale enunţate mai sus şi în conformitate cu prevederile 

art. 129, alin. (2), lit. d), coroborate cu prevederile alin. (7), lit. a) din  OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, şi având în vedere Avizul conform  înaintat de I.S.J. Satu 

Mare, 

            În acest sens, cu respectarea prevederilor legii propun spre dezbatere și aprobare 

Consiliului local, Proiectul de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar din comuna Tiream pentru anul şcolar 2022 – 2023.     

                                                                       Tiream, la 22.11.2021.  

Secretar general UAT Tiream 

cj. Candid Humă 
Red./Tehn.C.H. 
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