
ROMANIA  

JUDETUL GALATI  

COMUNA TULUCESTI                                           

CONSILIUL  LOCAL  

 

                                            HOTARAREA  Nr. 6  

                                                 din : 28.03.2013 

 

 privind : aprobarea reţelei şcolare pentru anul 2013-2014 la nivelul comunei Tuluceşti, 

judeţul Galaţi; 

 

Initiator : Bratu Petrică , Primarul comunei Tulucesti , judetul Galati; 

Proiect de hotarare inregistrat la nr. 2510/22.02.2013   

     

Consiliul Local al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în 

data de  28.02.2013 conform dispoziţiei de convocare nr.  71/18.02.2013 

      Având in vedere expunerea de motive  la proiectul de hotarare, inregistrată la nr. 

2511/22.02.2013   

 Având in vedere raportul de specialitate prezentat de Compartimentul de resort 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului ,inregistrat la nr.  2512/22.02.2013 ;  

 Având in vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului local 

Tuluceşti,jud. Galati înregistrată sub nr.  2601/27.02.2013; 

 Având în vedere adresa Şcolii Gimnaziale nr. 1 Tuluceşti nr. 427/22.02.2013; 

 Avînd în vedere prevederile art. 19 al. 4, art. 61 al. 1, 2 din legea nr. 1/2011 

privind educaţia naţională; 

      Având în vedere prevederile art. 36 al. 1,  al. 6 lit. a pct. 1 şi al. 9 din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

      In baza prevederilor art. 45  alin.  (1)  din Legea  nr. 215/2001 , privind 

administratia publica locala, republicată, cu modificările şi completările; 

 

HOTARASTE  : 

 

Art.1. Se aprobă reţeaua şcolară de pe raza unităţii administrativ-teritoriale a 

comunei Tuluceşti, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre; 

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei  hotarari se insarcineaza  

Primarul comunei  comunei  Tulucesti , judetul Galati . 

          Art.3.  (1) Prezenta  hotarare  se  comunica  Prefectului  judetului  Galati  in  

vederea  exercitarii  controlului  cu  privire  la  legalitate  si  se  aduce  la  cunostinta  

publica  prin  grija  secretarului  comunei. 

            (2) Aducerea  la  cunostinta  publica  se  face  prin  afisare  la  sediul  

Primariei  comunei  Tulucesti  

                        

               Presedintele de sedinta                       Contrasemnează 

           Rauţă Viorica                Secretar 

                           Sandu  Dan                             



Anexa nr. 1 la H.C.L nr. 6/28.02.2013 

 

 

1. Grădiniţa cu program Normal nr. 1 Tuluceşti - 5 grupe cu 104 preşcolari; 

2. Grădiniţa cu program Normal nr. 1 Tătarca - 1 grupă cu 12 preşcolari; 

3. Grădiniţa cu program Normal nr. 1 Şiviţa  - 3 grupe cu 63 preşcolari; 

4. Şcoala Gimnazială nr. 1 Tuluceşti   - înv. primar – 10 clase cu 225 elevi; 

                 - înv. gimnazial – 8 clase cu 148 elevi; 

5. Şcoala Gimnazială nr. 1 Şiviţa   - înv. primar – 5 clase cu 101 elevi; 

                 - înv. gimnazial – 4 clase cu 84 elevi; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ROMANIA  

    JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCESTI 

 PRIMAR 

NR.  2511/22.02.2013 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind aprobarea reţelei şcolare pentru anul 2013-2014 la nivelul comunei Tuluceşti, 

judeţul Galaţi; 

 

 

 
Subsemnatul Bratu Petrică, primar al comunei Tuluceşti, supun Consiliului Local 

Tuluceşti spre analiză proiectul de hotărâre mai sus menţionat. 

 Prin adresa nr. 427/22.02.2013, Şcoala Gimnazială nr. 1 Tuluceşti a prezentat 

următoarea structură a reţelei şcolare pentru anul 2013-1014 şi anume: 

1. Grădiniţa cu program Normal nr. 1 Tuluceşti - 5 grupe cu 104 preşcolari; 

2. Grădiniţa cu program Normal nr. 1 Tătarca - 1 grupă cu 12 preşcolari; 

3. Grădiniţa cu program Normal nr. 1 Şiviţa  - 3 grupe cu 63 preşcolari; 

4. Şcoala Gimnazială nr. 1 Tuluceşti   - înv. primar – 10 clase cu 225 elevi; 

                 - înv. gimnazial – 8 clase cu 148 elevi; 

5. Şcoala Gimnazială nr. 1 Şiviţa   - înv. primar – 5 clase cu 101 elevi; 

                 - înv. gimnazial – 4 clase cu 84 elevi; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/23.04.2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, Consiliul Local Tuluceşti sprijină activitatea de şcolarizare a copiilor 

comunei, şi în consecinţă este  de competenţa consiliului local de a aproba proiectul de 

hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare pentru anul 2013-2014 la nivelul comunei 

Tuluceşti, judeţul Galaţi; 

 

 

PRIMAR 
             Bratu Petrică 

 

 

 

 

 



 

 

 

    JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCESTI 

   PRIMAR 

COMPARTIMENT PROIECTE  

Nr. 2512/22.02.2013 

 

 

 RAPORT DE SPECIALITATE 

 
privind aprobarea reţelei şcolare pentru anul 2013-2014 la nivelul comunei Tuluceşti, 

judeţul Galaţi; 

 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare pentru anul 2013-2014 la 

nivelul comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, se încadrează legal, este temeinic  şi este de 

strictă necesitate în contextul actual. 

 Având în vedere adresa Şcolii Gimnaziale nr. 1 Tuluceşti nr. 427/22.02.2013 prin 

care ni se prezintă următoarea structură a reţelei şcolare pentru anul 2013-1014 şi anume: 

1. Grădiniţa cu program Normal nr. 1 Tuluceşti - 5 grupe cu 104 preşcolari; 

2. Grădiniţa cu program Normal nr. 1 Tătarca - 1 grupă cu 12 preşcolari; 

3. Grădiniţa cu program Normal nr. 1 Şiviţa  - 3 grupe cu 63 preşcolari; 

4. Şcoala Gimnazială nr. 1 Tuluceşti   - înv. primar – 10 clase cu 225 elevi; 

                 - înv. gimnazial – 8 clase cu 148 elevi; 

5. Şcoala Gimnazială nr. 1 Şiviţa   - înv. primar – 5 clase cu 101 elevi; 

                 - înv. gimnazial – 4 clase cu 84 elevi; 

 Avînd în vedere prevederile art. 19 al. 4, art. 61 al. 1, 2 din legea nr. 1/2011 

privind educaţia naţională, care stipulează „Pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi 

formare profesională, autorităţile administraţiei publice locale, în baza avizului conform 

al inspectoratelor şcolare, aprobă organizarea, funcţionarea şi, după caz, dizolvarea unor 

structuri de învăţământ, fără personalitate juridică - ca părţi ale unei unităţi de învăţământ 

cu personalitate juridică - şi subordonate aceluiaşi ordonator principal de credite, în 

condiţiile legii”, respectiv „Reţeaua şcolară este formată din totalitatea unităţilor de 

învăţământ acreditate, respectiv autorizate provizoriu. Reţeaua şcolară a unităţilor de 

învăţământ de stat şi particular preuniversitar se organizează de către autorităţile 

administraţiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare. Pentru 

învăţământul special liceal şi special postliceal, reţeaua şcolară se organizează de către 

consiliul judeţean, respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor municipiului 

Bucureşti, cu consultarea partenerilor sociali şi cu avizul conform al Ministerului 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.” 

 

 

 

 



Având în vedere prevederile art. 36 al. 1,  al. 6 lit. a pct. 1 şi al. 9 din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, care stipulează printre atribuţiile Consiliului Local pe aceea de a asigura cadrul 

necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educaţia. 

 În conformitate prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare s-a întocmit prezentul raport 

de specialitate. 

 

 
INSPECTOR 

Munteanu Lăcrămioara Daniela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 1 pentru agricultură 

activităţi economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi  

urbanism 

Nr.   

 

AVIZ 
 

 

La proiectul de hotărâre privind :   aprobarea reţelei şcolare pentru anul 2013-2014 la 

nivelul comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 1 s-a întrunit în şedinţă pentru 

analizarea şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : aprobarea reţelei 

şcolare pentru anul 2013-2014 la nivelul comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, corespunde 

din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare pentru anul 2013-2014 la 

nivelul comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi  

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 1 având ca 

membri pe domnii consilieri : Nour Gheorghe, Bratu Vasile, Peiu Lică, Răuţă Viorica şi 

Mitrofan Nicolae Marius, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu            

voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.  

 

 

NOUR GHEORGHE 

 

BRATU VASILE 

 

PEIU  LICĂ 

 

MITROFAN NICOLAE MARIUS 

 

MARIN NECULAI 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 2 pentru activităţi social-culturale,  

culte, învăţământ, sănătate şi familie,  

protecţie copii, tineret şi sport 

Nr.   

 

 

AVIZ 
 

La proiectul de hotărâre privind :   aprobarea reţelei şcolare pentru anul 2013-2014 la 

nivelul comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 2 s-a întrunit în şedinţă pentru 

analizarea şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : aprobarea reţelei 

şcolare pentru anul 2013-2014 la nivelul comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, corespunde 

din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare pentru anul 2013-2014 la 

nivelul comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi  

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 2 având ca 

membri pe domnii consilieri : Răuţă Viorica, Roşu Bogdan Dragoş, Soimu Gabriel 

Claudiu, Neghină Constantin, Bernea Ion, avizează favorabil proiectul de hotărâre în 

forma prezentată cu             voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.  

 

 

RĂUŢĂ VIORICA 

 

ROŞU BOGDAN DRAGOŞ 

 

SOIMU GABRIEL CLAUDIU 

 

NEGHINĂ CONSTANIN 

 

BERNEA ION 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 3 pentru protecţie socială,  

protecţia mediului şi turism,  

juridică şi de disciplină,  

apărarea ordinii şi liniştii publice  

Nr.    

 

AVIZ 
 

La proiectul de hotărâre privind :   aprobarea reţelei şcolare pentru anul 2013-2014 la 

nivelul comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 3 s-a întrunit în şedinţă pentru 

analizarea şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : aprobarea reţelei 

şcolare pentru anul 2013-2014 la nivelul comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, corespunde 

din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare pentru anul 2013-2014 la 

nivelul comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi  

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 3 având ca 

membri pe domnii consilieri : Bogatu Florică, Enache Daniela, Mîrza Marius, Popa 

Costică, Mocanu Victor, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu     

voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.  

 

 

ENACHE DANIEL 

 

BOGATU FLORICĂ 

 

MOCANU VICTOR 

 

POPA COSTICĂ 

 

MÎRZA MARIUS 

 

 



 


