
CONSILIUL LOCAL   POIENARII DE MUSCEL 
JUDEŢUL ARGEŞ 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.9/25.01.2022 
 privind  organizarea rețelei școlare a  unităţilor de învăţământ  de stat și particular pe raza comunei  

Poienarii de Muscel pentru anul şcolar 2022-2023  
 
 
 

Consiliul Local Poienarii de Muscel întrunit în şedinţă ordinară  ; 
Având în vedere adresa I.S.J. Argeș nr. 12855/22.12.2021 prin care se comunică avizul 

conform proiectului de retea scolară pentru 2022-2023   și  adresa nr.707/15.11.2021  a Şcolii Gimnaziale 
nr.1  Poienarii de Muscel cu situatia preșcolarilor și eleviilor de pe raza localității ;  

Luând în considerare referatul de aprobare  nr. 6215/07.12.2021  al primarului comunei și  
raportul  nr. 6216/07.12.2021  întocmit de secretarul general ; 

 În conformitate cu prevederile art.61 alin.2  din Legea nr. 1/2011 și Ordinul Ministerului 
Educației și Cercetării  nr. 5599/21.09.2020 ; 

Ţinând cont de  avizele favorabile ale comisiilor de specialitate , 
În  temeiul dispozițiilor  art. 129 ,alin.7 ,lit.a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrative potrivit căruia ,,Consiliul Local   asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, 

cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educaţia ” 
  În  baza  art.139  ,alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul administrativ   
 
 

HOTĂRĂȘTE 
 
 

Art.1 Se aprobă  organizarea rețelei școlare a  unităţilor de învăţământ  de stat și particular 
pe raza comunei  Poienarii de Muscel pentru anul şcolar 2022-2023  conform Anexei nr.1  . 
  Art.2 Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

Art.3 Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţă publică 
comunicată  primarului, I.S.J.Argeș , Şcolii Gimnaziale nr.1 Poienarii de Muscel   şi Instituţiei Prefectului  
judeţului Argeş pentru control legalitate. 
 
 
 

Dată astăzi  :25.01.2022 
  
  Preşedinte de şedinţă         Contrasemnează 
  Chițu Gheorghe -Galileu                                                 Secretar general 
         Boboc Remus Eduard 
 
 Nr.consilieri prezenţi :12 
 Nr. Voturi  -   pentru  :12 
        -împotrivă :0 
 
 
 



          Anexa nr. 1 
         la H.C.L.nr.9/25.01.2022  
 
 
 
 
 
Organizarea rețelei școlare a  unităţilor de învăţământ  de stat și particular pe raza comunei  

Poienarii de Muscel pentru anul şcolar 2022-2023 
 
 
 
Unitatea scolara cu personalitate juridica Unitatea scolara cu statut de structura 

 
Școala Gimnazială Nr.1 Poienarii de Muscel 
Nr.479 A,0248546636  
Nivel de școlarizare –Gimnazial(primar-79 
elevi,gimnazial-70 elevi )= 149 
 

 
1. Gradinița cu Program Normal Jugur , 
Jugur,Nr.432, Nivel de scolarizare – Preșcolar 
(17  copii) 
 

  
2. Gradinița cu Program Normal Nr.1 Poienarii 
de Muscel,Poienari,Nr.349A, Nivel de 
școlarizare-Prescolar (12 copii ) 
 
 
3. Gradinița cu Program Normal Nr.2 Grosani , 
Groșani ,Nr.96A, Nivel de școlarizare-
Prescolar ( 17 copii ) 
 

 
 
 
 
 
 
          Preşedinte de şedinţă         Contrasemnează 
  Chițu Gheorghe -Galileu                                                 Secretar general 
         Boboc Remus Eduard 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


