
      R O M ÂN I A 
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
COMUNA TĂTĂRANI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

H O T Ă R Â R E 
Privind  aprobarea structurii rețelei școlare  pentru anul  școlar 2023-2024 în cadrul  

unităților de învațământ preuniversitar de pe raza comunei Tătărani, 
 Județul Dâmbovița 

 
 
 Consiliul local Tătărani, județul Dâmbovița,  convocat  în sedință  ordinară în data de 

19 decembrie 2022 
Având în vedere : 

   - Referatul de aprobare nr.10338/12.12.2022, întocmit de Primarul comunei Tătărani, județul 
Dâmbovița;     

  - Prevederile art.19 alin4) și art.61 alin.2) din Legea nr.1/2011 – Legea educației naționale, 
actualizată; 

        -Prevederile Ordinului Ministrului  Educației  nr.6217/09.11.2022 pentru aprobarea 
Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de 
stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ 
particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de 
învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2023-2024; 
      -  Avizul conform nr.16888/07.12. 2022  transmis de Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița,  
înregistrat la sediul Primăriei comunei Tătărani la nr.10315/12.12.2022,  în vederea organizării  rețelei  
unităților de învățământ preuniversitar  pentru anul  școlar 2023-2024 pe raza comunei Tătărani, județul 
Dâmbovița;  
     -  Adresa nr.2606/21.11.2021  transmisă de Școala gimnazială Tătărani prin care propune stabilirea  
structurii rețelei școlare  pentru anul 2023-2024  în cadrul  unităților de învățământ de pe raza comunei 
Tătărani, județul Dâmbovița;     

  - Raportul de specialitate înregistrat sub nr.10342/12.12.2022 întocmit de secretarul general al 
comunei Tătărani, județul Dâmbovița; 

  - Raportul de avizare favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Tătărani, 
județul Dâmbovița. 

     În temeiul art.129 alin.2) lit.”d”, alin.7) lit.”a”, art.139 alin.3) lit.a), art.140 alin.1), art.196 
alin.1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 
                                                     H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

        Art.1 - Se aprobă structura  rețelei școlare pentru anul școlar  2023-2024  în cadrul  unităților de 
învățământ  preuniversitar  de pe raza comunei Tătărani, județul Dâmbovița, conform anexei  la prezenta 
hotărâre. 
      Art.2.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani și  
directorul  Școlii gimnaziale Tătărani. 

 



 
Art.3- Prezenta hotărâre se comunică prin grija  Secretarului  general al comunei Tătărani   

Instituției Prefectului–Județul Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate, 
Primarului comunei Tătărani, directorul Școalii Gimnaziale Tătărani și se aduce la cunoștință 
publică prin afișare la sediul primăriei/consiliului local al comunei Tătărani, precum și pe site-ul 
primăriei Tătărani. 

 
 
 
 
 
 
 

TĂTĂRANI                                                                  PREȘEDINTE   DE  ȘEDINȚĂ 
Nr.58                                                                               CÎRSTINA MARIAN 
Data – 19.12.2022 

 
 
 
 
 
                               Contrasemnează pentru legalitate, 
                                     Secretar general comună 
                                       MIHĂILĂ MIOARA 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi „pentru”, ……vot „împotrivă”, ……vot „abținere”. 
Nr. consilieri în funcție: 15  
 Nr. consilieri prezenți:  15 
Nr. consilieri absenți :  ….. 
 
 
 
 
 
 
 



         R O M A N I A 
JUDETUL DAMBOVITA 
COMUNA TATARANI 
      P R I M A R 
Nr.10338/12.12 2022 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
Al proiectului de hotărîre privind  aprobarea structurii rețelei școlare  pentru anul  școlar 
2022-2023 în cadrul  unităților de învațământ preuniversitar de pe raza comunei Tătărani, 

 Județul Dâmbovița 
 
 Primarul  comunei Tătărani, județul Dâmbovița, având în vedere : 

-     Proiectul de hotarare inițiat de Primarul comunei Tătărani, înregistrat la  nr.54/22.11.2022; 
-  Prevederile art.19 alin4) și art.61 alin.2) din Legea nr.1/2011 – Legea educației naționale, 

actualizată; 
        - Prevederile  Ordinului Ministrului  Educației  nr.6217/09.11.2022 pentru aprobarea 
Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de 
stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ 
particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de 
învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2023-2024; 
      -  Avizul conform nr.16888/07.12.2022  transmis de Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița,  
înregistrat la sediul Primăriei comunei Tătărani la nr.10315/12.12.2022,  în vederea organizării  rețelei  
unităților de învățământ preuniversitar  pentru anul  școlar 2023-2024 pe raza comunei Tătărani, județul 
Dâmbovița;  
     -  Adresa nr.2606/21.11.2021  transmisă de Școala gimnazială Tătărani prin care propune stabilirea  
structurii rețelei școlare  pentru anul 2023-2024  în cadrul  unităților de învățământ de pe raza comunei 
Tătărani, județul Dâmbovița;     

 
    Consider oportun  ca pentru buna desfășurare a procesului de învățământ de pe raza comunei 

Tătărani, să fie supus spre dezbatere și aprobare  Consiliului local Tătărani, Proiectul de hotărâre 
privind aprobarea  structurii  rețelei școlare pentru anul școlar 2023-2024 conform anexei  
prezente la proiectul de hotărâre, ținându-se cont de propunerile  făcute de Școala Gimnazială 
Tătărani.  

 
                                                                  P R I M A R  
 
                                                          PATRU  CONSTANTIN 
 
 
 
 
 



 
 
     R O M A N I A 
JUDETUL DAMBOVITA                                                                             
COMUNA TATARANI                                                                                 
        PRIMARIA 
  Nr.10342 /12.12.2022 
 
 
                                        RAPORT     DE   SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre privind  aprobarea structurii rețelei școlare  pentru anul  școlar 
2023-2024  în cadrul  unităților de învațământ preuniversitar de pe raza comunei Tătărani, 

Județul Dâmbovița 
 

 
 Având în vedere : 

 -  Prevederile art.19 alin4) și art.61 alin.2) din Legea nr.1/2011 – Legea educației naționale, 
actualizată; 

        - Prevederile  Ordinului Ministrului  Educației  nr.6217/09.11.2022 pentru aprobarea 
Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de 
stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ 
particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de 
învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2023-2024; 
      -  Avizul conform nr.16888/07.12.2022  transmis de Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița,  
înregistrat la sediul Primăriei comunei Tătărani la nr.10325/12.12.2022,  în vederea organizării  rețelei  
unităților de învățământ preuniversitar  pentru anul  școlar 2023-2024 pe raza comunei Tătărani, județul 
Dâmbovița;  
     -  Adresa nr.2606/21.11.2021  transmisă de Școala gimnazială Tătărani prin care propune stabilirea  
structurii rețelei școlare  pentru anul 2023-2024  în cadrul  unităților de învățământ de pe raza comunei 
Tătărani, județul Dâmbovița;     
    -  Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Tatarani, inregistrat la  nr.54/22.11.2022; 

 -   Referatul de aprobare nr.10338/12.12.2022 întocmit de Primarul comunei Tatarani, judetul 
Dambovita; 

     - Prevederile art.129 alin.2) lit.”d”, alin.7) lit.”a”, art.136 alin.1), art.139 alin.3) lit.a), art.140 
alin.1), art.196 alin.1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
       Ținânad cont de propunerile făcute prin Proiectul de hotătâre inițiat e Primarul comunei 
Tătărani, cât și de  elementele care însoțesc acest proiect,  este necesar ca prin Hotărârea Consiliului 
local Tătărani să se aprobe  structura  rețelei școale pentru anul școlar 2023-2024  în cadrul  
unităților de învățământ preuniversitar de pe  raza comunei Tătărani. 

      
 
                                                SECRETAR GENERAL  COMUNĂ 

                                                         MIHĂILĂ  MIOARA 
 

                                              



 
 
 



      R O M Â N I A 
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA                                                                                     A N E X Ă  
COMUNA TĂTĂRANI                                                                                   la  Hotărârea Nr.........../19.12.2022  
CONSILIUL LOCAL 
 

Structura rețelei școlare pentru anul 2023-2024  în cadrul  unităților de învățământ preuniversitar 
de pe raza comunei Tătărani, județul Dâmbovița 

 
 

Nr. 
Crt. 

DENUMIRE  UNITATE  DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT/ 
TIP UNITATE 

 
DENUMIRE   SCURTA 

LOCALITATEA 
SUPERIOARA 

 
LOCALITATEA 

        NIVEL 
   ȘCOLARIZAT 

1.   Școală Gimnazială Tătărani /PJ Școală Gimnazială Tătărani   Tătărani 
 

Tătărani 
Principală  nr.167 

  Primar + Gimnazial 

2,  Structura   Școala Gimnazială 
   Căprioru  - Tătărani  /AR 

   Școala Gimnazială 
   Căprioru  - Tătărani 

  Tătărani 
 

Căprioru 
Principală nr.251 

  Primar + Gimnazial 

3. Structură Grădiniță  de copii cu 
Program Normal  Tătărani /AR 

Structură  GPN  Tătărani Tătărani 
 

Tătărani 
Principală nr.167 

  Preșcolar 

4. Grădinița  de copii cu Program 
Normal  Căprioru  - Tătărani/AR 

   Structura GPN  
Căprioru  - Tătărani 

Tătărani 
 

Căprioru 
Principală nr.102 

  Preșcolar 

5. Grădinița  de copii cu Program 
Normal  Gheboieni – Tătărani/AR 

      Structura GPN     
 Gheboieni-  Tătărani 

  Tătărani 
 

Gheboieni 
Principală nr.87 

  Preșcolar 

6. Grădinița  de copii cu Program 
Normal  Priboiu  - Tătărani /AR 

      Structura GPN  
   Priboiu  - Tătărani 

  Tătărani 
 

Priboiu 
Principală nr.184 

  Preșcolar 

     
 
                                                                                   PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ 
                                                                                        CÎRSTINA  MARIAN 
                                                                         
 


