
ROMA.NIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
PRIMAR 

Nr.5214/05.12.2021 

REFERATDEAPROBARE 
asupra proiectului de hotarare, privind aprobarea organizarii retelei ~colare din 

comuna Reci pe anul ~colar 2022-2023 

Avand in vedere adresa m.8851/10.11.2021 al Inspectoratului Scolar Judetean 

Covasna, imegistrata la Primaria comunei Reci sub m.4955/10.11.2021 referitor la 

organizarea retelei ~colare pentru anul ~colar 2022-2023, 

In conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile 

~i completarile ulterioare, coraborate cu OMEC m.5511 din 28.10.2021 pentru 

aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de ~colarizare pentru invatamantul 

preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de pre~colari ~i elevi ~colarizati in unitatile de 

invatamant particular, precum ~i emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei 

unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul ~colar 2022-2023 - reteaua ~colara a 

unitatilor de invatamant preuniversitar se organizeaza de catre autoritatile administratiei 

publice locale, cu avizul conform al Inspectoratelor Scolare Judetene. 

Luand in considerare cele sus-mentionate, este necesara adoptarea proiectului de 

hotarare privind aprobarea organizarii retelei ~colare din comuna Reci pe anul ~colar 

2022-2023. 

Primar, 
Dombora Lehel-Lajos 



ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 

COMUNARECI 
CONSILIUL LOCAL 
Nr. 5214/02.12.2021 

PROJECT DE HOT .ARA.RE 
privind aprobarea organizarii retelei ~colare din comuna Reci 

pe anul ~colar 2022-2023 

Consiliul local al comunei Reci, judetul Covasna, 
Analizand referatul de aprobare a proiectului de hotarare prezentat de dl.primar, 
A vand in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort, raportul de 

avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Reci, 
Vazand Avizul conform nr. _ _____ al Inspectoratului Scolar al Judetului 

Covasna, 
in baza: 

art.61 alin.2 teza intai din Legea educatiei nationale nr.1 /2001 , cu modificarile ~i 
completarile ulterioare 

OMEN nr.5511/28.10.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind 
fundamentarea cifrei de ~colarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, an ~colar 
2022-2023 

in temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.cl, alin.(7) lit.a, art.139 alin.(1) ~i art.196 
alin.(l) lit.a din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr.57/2019 privind Codul 
administrati v, 

Cu votul ,,pentru" a _ consilieri, ,,impotriva"_ consilieri, 

HOT.ARA.STE 

Art.1.-Aproba organizarea retelei :;;colare din comuna Reci pe anul :;;colar 2022-
2023, conform Anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2.-Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza pe 
dl.primar al comunei Reci. 

Art.3.-Prezenta hotarare se va comunica Inspectoratului Scolar al Judetului 
Covasna ~i Scolii Gimnaziale "Antos Janos" Reci. 

Initiator, 
PRIMAR 

DOMBORA LEHEL-LAJOS 

Avlzet pentru \egalltate 

Data.9.?:.-.l~:.1..~'1-:.f ·· 
Secrstar gsneml al comunel 

N(j:L_ 



Anexa 1 la Hotararea Consiliului Local al Comunei Reci or. ---

RETEAUA~COLARA 
PE ANlJL ~COLAR 2022-2023 

Nr. 
Crt. UNITATEA PESONALITATE UNITATEA ARONDATA 

JURIDIC.A 
1 Scoala Gimnaziala,, Antos Janos,,- Reci, 

Str. Scolii , nr.433, Tel./fax. 0267 
373814 
e-mail: antosjanosiskola@freemail.hu 

CIF:13647883 
nivel: PRIMAR, GIMNAZIAL 

2 Gradinita cu Program Normal -Aninoasa 
Str.Principala, nr.26 
Tel. 0267 374026/Fax. 0267373814; PRE 

3 Scoala Primara - Aninoasa 
Str. Principala, nr.26, 
Tel.0267374026 I Fax.0267373814; PRI 

4 Gradinita cu Program Normal ,,Radak 
Kata" - Reci, 
Str. Principala, nr.304, 
Tel. 0267 373808 I Fax.0267373814; PRE 



ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 

PRIMARIA COMUNEI RECI 
Nr.5215/02.12.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea organizarii retelei ~colare din comuna Reci 

pe anul ~colar 2022-2023 

Luand in considerare adresa Inspectoratului Scolar Judetean Covasna 
nr.8851/10.11.2021 al Inspectoratului Scolar Judetean Covasna, inregistrata la Primaria 
comunei Reci sub nr.4955/10.11.2021, referitor la organizarea retelei ~colare pentru 
anul ~colar 2022-2023, 

conform careia autoritatea administratiei publice locale - Consiliul Local, trebuie 
sa aprobe organizarea, functionarea §i dupa caz, dizolvarea unor structuri de 
invatamant, fara personalitate juridica pentru anul §Colar 2022-2023, pe baza Legii 
educatiei nationale nr.1/2011 , cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

Reteaua §COlara este formata din totalitatea unitatilor de invatamant 
acreditate/autorizate care sunt organizate §i functioneaza pe o anumita raza teritoriala 
sub coordonarea §i monitorizarea Inspectoratului Scolar. 

Reteaua §colara a unitatilor de mvatamant preuniversitar se organizeaza de catre 
autoritatile administratiei publice locale, cu avizul conform al lnspectoratelor Scolare 
Judetene. 

Avand in vedere reteaua §Colara existenta in acest an §Colar §i planul de 
~colarizare pentru anul ~colar 2022-2023, prezentat de Directoarea Scolii Gimnaziale 
"Antos Janos" din Reci in fata Consiliului Local al comunei Reci, in ~edinta ordinara 
din data de 26 noiembrie 2021, propunem aprobarea retelei §Colare din comuna Reci pe 
anul ~colar 2022-2023, cu modificarile intervenite, ~i anume comasarea clasei simultane 
din Bita, cu Scoala Gimnaziala "Antos Janos" Reci, ~i inchiderea Scolii Primare din 
Bita. 

Secretar general al comunei 
Nemeth T~ lin 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru administratie publica locala, juridica side disciplina, 
administrarea domeniului public §i privat al comunei, urbanism, 
apararea ordinii, linistii publice si a drepturilor cetatenilor 
NrS-r'58! 2-Z. · )2 · 2.o~ 

Raport al comisiei de specialitate 
asupra proiectului de hotarare, privind aprobarea organizarii retelei 

§colare din comuna Reci pe anul ~colar 2022-2023 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare, 
susmentionat, constata ca proiectul este intocmit conform prevederilor 
legale. 

Sunt respectate prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum prevederile Legii 
educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

Tinand cont de cele aratate mai sus, comisia avizeaza favorabil 
proiectul de hotarare, privind aprobarea organizarii retelei §Colare din 
comuna Reci pe anul ~colar 2022-2023 §i propune spre aprobare in 
cadrul §edintei de consiliu in forma elaborata. 

Pre§edinte comisie, 
MODI-KOR.EH Sandor 



ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socialii, buget-jinanJe, 
agricultura, gospodiirire comunala, protecJia mediului, comerJ ~i turism 

Nr. ~ din 4-•/ v 2.a.2......\ 

Raport al comisiei de specialitate 
asupra proiectului de hotarare, privind aprobarea organizarii retelei 

~colare din comuna Reci pe anul ~colar 2022-2023 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare, 
susmentionat, constata ca proiectul este intocmit conform prevederilor 
legale. 

Sunt respectate prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum prevederile Legii 
educatiei nationale nr.1 /2011 , cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

Tinand cont de cele aratate mai sus, comisia avizeaza favorabil 
proiectul de hotarare, privind aprobarea organizarii retelei ~colare din 
comuna Reci pe anul ~colar 2022-2023 ~i propune spre aprobare in 
cadrul ~edintei de consiliu in forma elaborata. 

edinte c()h).isie, 
Cs6sz Alpii,r 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia de specialitate pe domenii 
de activitati social-culturale,culte invatamant, 
sanatate §i familie,munca §i protectie sociala, 
protectie copii,tineret §i sport 
Nr. 5f:::f6 din 2 'f--./2. 2 0_2 f 

Raport al comisiei de specialitate 
asupra proiectului de hotarare, privind aprobarea organizarii retelei 

§Colare din comuna Reci pe anul ~colar 2022-2023 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare, 
susmentionat, constata ca proiectul este intocmit conform prevederilor 
legale. 

Sunt respectate prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum prevederile Legii 
educatiei nationale nr.1 /2011 , cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

Tinand cont de cele aratate mai sus, comisia avizeaza favorabil 
proiectul de hotarare, privind aprobarea organizarii retelei §Colare din 
comuna Reci pe anul ~colar 2022-2023 §i propune spre aprobare in 
cadrul ~edintei de consiliu in forma elaborata. 

Pre§edinte comisie, 
Veres Istvan 

Secretar 
Bukur Istvan 


