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HOTĂRÂRE  NR.7 

Privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe 
raza UAT Oraşul Costeşti, pentru  

anul şcolar 2022-2023 
 
 

            Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa ordinară, în data               
de 08.02.2022; 
            Având în vedere: 

-Avizul conform nr.12855/67/22.12.2021, înregistrat la sediul Primăriei orașului Costești 
sub nr.28210/23.12.2021, emis de Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş; 
            -Referatul de aprobare întocmit de iniţiator, domnul ing. Baicea Ion-Primarul orașului 
Costești, înregistrat sub nr.577/10.01.2022; 
            -Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.578/10.01.2022, întocmit              
de doamna Chiriţă Iuliana-secretarul general al oraşului Costeşti ; 

-Raportul argumentativ privind organizarea reţelei şcolare de pe raza UAT Oraşul 
Costeşti, pentru anul scolar 2022-2023, al domnului ing. Baicea Ion- Primarul oraşului Costesti, 
judeţul Argeş, înregistrat sub nr.25413/19.11.2021; 
            -avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Costeşti; 
            Ţinând cont de prevederile art.61 din Legea nr.1/2011, a educaţiei nationale, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi de cele ale Ordinului MEN nr.5.511 din 
28.10.2021, pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru 
învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari/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; 
             Văzând prevederile art.129 alin.(1), alin.2 lit.“d’ şi alin.(4) lit.”a” coroborat cu alin.(7) 
lit.”a”, art.133 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, 
             În temeiul dispoziţiilor art.139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

     Art.1.Se aprobă reţeaua şcolară pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care vor 
funcţiona în oraşul Costeşti, judeţul Argeş, în anul şcolar 2022-2023, conform anexei nr.1, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
     Art.2.Prezenta hotărâre va fi comunicată în termenul legal : 
-Instituţiei prefectului judeţului Argeş; 
-Primarului oraşului Costeşti; 
-Serviciului Buget contabilitate-impozite şi taxe locale;  
-Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş; 
-Unitaţilor de învăţământ prevăzute în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.  
 

        Dată astăzi:08.02.2022                                               
 contrasemnează secretar general oraş, 

 Chiriţă Iuliana     
  

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 TOMA IONEL-GHEORGHE 



 
 
 

  ANEXA NR.1 la HCL nr.7/08.02.2022 
 
 

Unităţi de învăţământ preuniversitar de stat care vor funcţiona în anul şcolar 2022-2023 
 
 

 

Unitatea şcolară cu personalitate 
juridică 

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT 
FANTEZIA 
oraş Costeşti, strada Ştrandului, nr.18, 
judeţul Argeş, tel./fax 0248 672 846  
Nivel şcolarizare- preşcolar 
(program normal și program prelungit) 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 COSTEŞTI 
oraş Costeşti, strada Morii, nr.19, judeţul 
Argeş, tel./fax 0248 672 329 
Nivel şcolarizare: primar, gimnazial 

LICEUL TEORETIC COSTEŞTI 
oraş Costeşti, strada Victoriei, nr.105, 
judeţul Argeş, tel./fax 0248 672 466 
Nivel şcolarizare: liceal 

LICEUL TEHNOLOGIC COSTEŞTI 
oraş Costeşti, strada Pieţii, nr.8, judeţul 
Argeş, tel.0248 672 538, 0248 672 078, 
fax: 0248 672 538 
Nivel şcolarizare: liceal, profesional, 
postliceal  

Clubul Copiilor Costesti, oraş Costesti, 
strada Strandului nr.17,  jud Arges, tel/fax 
0348801100       

Centrul Scolar de educatie incluziva 
„Sfantul Stelian”oraș Costești,strada Morii 
nr.7A,jud.Arges,tel.0248673398,fax 
0248673398 
Nivel şcolarizare: primar special, gimnazial 
special, profesional special 

  
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

TOMA IONEL-GHEORGHE 

 
 
 
  
  
 


