
     

 
                         ROMANIA 

                                JUDEŢUL BRAŞOV 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 

 

 HOTĂRÂREA NR. 8/28.01.2022  
privind aprobarea rețelei școlare a localității Cristian ce va funcționa 

 în anul 2022-2023 
 
 

Consiliul Local al comunei Cristian întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.01.2022; 
 Analizând temeiurile juridice: 
a) art. 15, alin. (2), art. 120, art. 121, alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 7, alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare; 
c) art. 240, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
d) art. 2, alin. (2), art. 41-44 și art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative aprobate, cu modificările și completările 
ulterioare; 
e) art. 4 și art. 9 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 oct. 
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;                                                      
f) art. 19, alin. (4), cap. III, art. 61 alin. (1) și (2) din Legea nr. 1/2011a educației naționale, cu 
modificările și completările ulterioare; 
g) art. 24 alin (2) și alin. (3), art. 25 alin. (1) din Ordinul ME nr. 5511/2021 pentru aprobarea 
Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar 
de stat, evidenţa efectivelor de 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; 
h) art.129, alin. (7), lit .a) din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 
 Având în vedere: 
a) adresa Inspectoratului Scolar al Județului Brașov nr. 11302/19.11.2021, înregistrată la sediul 
instituției sub nr. 20318/23.11.2021 prin care solicită sprijin în vederea stabilirii rețelei școlare  
valabilă în anul școlar 2022-2023 la nivelul comunei Cristian; 
b) adresa Școlii Gimnaziale Cristian cu nr. 2230/02.12.2020, înregistrată la Primăria Cristian 
sub nr. 20846/03.12.2021; 
c) adresa  Inspectoratului Școlar al Județului Brașov nr. 13345/10.01.2022 înregistrat la sediul 
instituției sub nr. 335/11.01.2022 prin care se avizează conform rețeaua școlară  care va 
funcționa în localitatea Cristian în anul școlar 2022-2023; 
 Luând act de  avizele Comisiilor de specialitate nr.  1, 2 şi 3 ale Consiliului Local 
Cristian, la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi prin care se propune 
aprobarea rețelei școlare a localității Cristian ce va funcționa în anul școlar 2022 – 2023, 
înregistrate sub nr.7/26.0.2022 și nr. 9/26.01.2022; 

 În temeiul prevederilor  art. 139, alin.(1) și  art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG nr. 
57/2019  privind Codul Administativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

HOTĂRĂȘTE : 
 
 



 
 

 Art.1. Se aprobă rețeaua școlară a localității Cristian, jud. Brașov ce va funcționa în 
anul   2022 – 2023, după cum urmează: 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea unității 
școlare PJ/AR Adresa Limba de 

predare/nr. clase 
Numărul 
de elevi 

1. 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
CRISTIAN (Corpul A și 

corpul B) 
PJ 

Comuna 
Cristian,    P-ța 
Libertății, nr. 22 

Primar: română – 
10 clase,  

Gimnazial: 
română – 8 clase 

225 
 

179 

2. GRĂDINIȚA  CRISTIAN AR 
Comuna 

Cristian,    P-ța 
Libertății, nr. 8 

Limba română: 
program normal – 

2 grupă; 
Program prelungit 

– 3 grupe; 
Limba germană:  

program normal – 
1 grupă  

48 

76 

30 

 
 
Art.2. Primarul comunei Cristian prin direcțiunea Școlii Gimnaziale Cristian și a 

Grădiniței cu program normal Cristian, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri cu respectarea prevederilor din actele normative în materie. 

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica după cum urmează: 1 ex Instiuției Prefectului,  
1ex. Primarului Comunei Cristian,  1 ex. Scoala Generală Cristan, 1 ex. Inspectoratului Școlar 
al Județului Brașov și tuturor instituțiilor și persoanelor interesate. 

 
 
 

Adoptată la Cristian, în data de 28.01.2022 
 
 

  
 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ     
        Ovidiu-Silviu BUZOIANU                                             SECRETARUL GENERAL AL  
                                                                                                         COMUNEI CRISTIAN                                                              
                                                                                                           Anca- Delia NECULA 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi “pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri” din 14 consilieri 
prezenți la ședință și 14 consilieri în funcție; 
Se comunică: 1 ex. Colecţie; 1 ex. Instituţia Prefectului; 1 ex. Dosar şedinţă; 1 ex. Primar, 1 ex. Scoala. 
Gen. Cristian, 1ex. ISJ Brasov; 
Red:AN/AN/6 ex 




