
R O M A N I A 

CONSILIUL LOCAL COMUNA GÂNGIOVA 

JUDETUL DOLJ 

 

 

HOTARAREA NR. 2 / 31.01.2022 

privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant  

din comuna Gângiova, judetul Dolj pentru anul scolar 2022-2023 

 

 

    Consiliul Local al comunei Gângiova, judetul Dolj, legal constituit prin Ordinul Prefectului – 
Judetul Dolj nr.425/22.10.2020, intrunit in sedintă ordinara in data de 31.01.2022, ora 14,00;       
    Avand in vedere proiectul de hotarare nr.6/17.01.2022 - proiect din iniţiativa primarului, referatul 
de aprobare nr.362/17.01.2022 a domnului primar, Preda Cristache, raportul de specialitate 
nr.478/21.01.2022 intocmit de secretarul general, adresa nr.20494/22.12.2021 a Inspectoratului 
Scolar Judetean Dolj inregistrata la Primaria comunei Gângiova sub nr.6094/27.12.2021, in 
conformitate cu prevederile art.61 din Legea nr.1/2011 privind educatia nationala, cu modificarile si 
completarile ulterioare, art.26 si Anexa nr.1 din OME nr.5511/28.10.2021 pentru aprobarea 
Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, 
evidenta efectivelor de anteprescolari, prescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant 
particular, precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant 
preuniversitar pentru anul scolar 2022 - 2023; 
     In temeiul art.129, alin.2, lit.d, alin.7, lit.a , art.133, alin.1, art.134, alin.1, lit.a, alin.3, lit.a, 
art.139, alin.1, art.196, alin.1, art.197, alin.1, alin.2 si alin.4, art.198, alin.1 din OUG nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 

HOTARASTE : 

 

         Art.1. Se aproba reteaua scolara pentru unitatile de invatamant care vor functiona in comuna 
Gângiova, judetul Dolj,  in anul scolar 2022-2023, dupa cum urmeaza: 
 
Nr. 

crt. 

Unitatea de invatamant 

cu personalitate juridica 

Unitatea de invatamant- 

structura scolara arondata 

Niveluri de 

invatamant scolarizate 
1 SCOALA GIMNAZIALA 

GÂNGIOVA 

 PRI, GIM 

  GRADINITA CU PROGRAM 

NORMAL GÂNGIOVA 

PRE 

 
        Art.2. Secretarul general al comunei Gângiova comunica prezenta hotarare institutiilor si 
persoanelor interesate, primarului comunei Gângiova, Institutiei Prefectului-Judetul Dolj si va fi 
afisata pe site-ul institutiei. 
  
     PRESEDINTE DE SEDINTA,                            Contrasemneaza pentru legalitate, 

        MARCU ALEXANDRU                                         SECRETAR GENERAL 

                                                                                             SADOVEANU IOANA 

                                                                                    

 

Adoptata in sedinta din data de 31.01.2022 

Cu un numar de 11 voturi  pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din numarul total de 11 consilieri 
prezenti 


