ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
COMUNA CLEJA
Tel.0234/253012,Fax0234/253222,clcleja101@yahoo.com

HOTARARE NR.2
DIN 09.01.2018
Privind aprobarea organizării rețelei școlare pentru anul 2018-2019, la nivelul comunei Cleja, județul Bacău
Consiliul Local al comunei Cleja,judetul Bacau întrunit în data de 09.01.2018 in sedinta ordinară,potrivit art.39
alin(1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală ,republicată ,cu modificarile si completările
ulterioare
Avand in vedere:
- AVIZUL CONFORM cu anexa aferentă transmis de către Inspectoratul Școlar Județean Bacău ,nr.
12720/24/15.12.2017,înregistrat la primăria Cleja,județul Bacău sub nr. 9401/20.12.2017;
-expunerea de motive a primarului comunei Cleja,judetul Bacau nr.9544/28.12.2017 prin care se arată
necesitatea oportunitatea,legalitatea și urgența adoptarii unei hotărâri Privind ”aprobarea organizării rețelei
școlare pentru anul 2018-2019,la nivelul comunei Cleja,județul Bacău” .

prevederile art.121 alin(1) si alin.(2), din Constitutie,art 7 (13) din Legea nr. 52/2003 privind
transparența decizională,cu modificările si completările ulterioare,art.20 si art.21 și lit.’’m” din Legea
cadru a descentralizarii nr.195/2006,modificată şi completată art.3 şi art.4 din Carta europeană a
autonomiei locale ,adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1958,ratificată prin Legea 199/1997,art.7
alin(2),art.232-242 din Codul Civil ,cu modificările și completările ulterioare,ar.19,art.20 și art.61 din
Legea educației naționale nr.1/2011,modificată și completată,cap.III și IV din Metotodologia cifrei de
școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat,evidența efectivelor de 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 2017-2019,aprobată prin
O.M.E.N nr. 5472/2017 ,art.23, art.36 alin. (1),alin(2) lit. „b”,alin(6) lit.”a”punctul 1,art.61,art.62
alin(2),art.63 alin(4) lit”a’’,art.128 alin(2) din Legea nr.215/2001,privind administratia publică
locală ,republicată în anul 2007,cu modificările şi completările ulterioare şi raportul favorabil al
comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Cleja,judetul Bacau,nr 118,119,120 din
09.01.2018;
În baza art.45 alin.(1) ,art 48 alin(2),art.115 alin(1) lit.b) din Legea nr.215/2001,privind
administratia publică locală ,republicată în anul 2007,cu modificările şi completările ulterioare.
HOTARAȘTE:
Art. 1. Se aprobă organizarea rețelei școlare pentru anul 2018-2019, la nivelul comunei Cleja judetul
Bacau ,conform anexei ,parte integrantă din prezenta hotărâre ,întocmită ca urmare a datelor transmise de catre
Inspectoratul Școlar ,județul Bacău,prin adresa nr.12720/24/15.12.2017,inregistrată la primăria
Cleja,sub nr.9401/20.12.2017.
Art.2. Primarul şi directorul Școlii Gimnaziale Cleja vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri,conform prevederilor legale,care reglementeaza acest aspect.
Art.3 Împotriva prezentei hotarari se poate face contestatie de cei interesați in conditiile Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare.
Art.4. Prezenta hotarare se va comunica Instituției Prefectului-judetul Bacău primarului comunei Cleja,judetul
Bacau ,Biroului financiar contabil,achiziții publice…, din cadrul aparatului de specialitate al
primarului,Inspectoratului Școlar Județean Bacău,Școlii Gimnaziale Cleja si va fi adusă la cunostința
publicului ,conform prevederilor legale ,care reglementează acest aspect.
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15 voturi “pentru”,0 voturi”abtineri”,0 votuti “impotriva”,consilieri prezenti 15q,consilieri in functie 15

ANEXA LA H.C.L NR.2/09.01.2018
Privind aprobarea organizării rețelei școlare pentru anul 2018-2019, la nivelul
comunei Cleja, judetul Bacau

UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR CARE VOR FUNCȚIONA ÎN
ANUL ȘCOLAR 2018-2019,PENTRU CARE SE ACORDĂ AVIZUL CONFORM
Unitatea
de
învățământ
cu
personalitate Unitatea
de
învățământ
juridică/Adresa,nr.TEL/FAX/FAX/fax/email/niveluri arondată/adresa/niveluri
de
de învățământ/Limba de predare
învățământ
CLEJA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,satul CLEJA,comuna
Cleja,tel/fax.0234253014,
email:scoalaclejapj@yahoo.com/PRE,PRI,GIM
CLEJA
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
NR.2,SAT
CLEJA,comuna
CLEJA/PRE,PRI,GIM
CLEJA
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ,sat
SOMUȘCA,comuna
CLEJA/PRE,PRI,GIM

Nr.crt. U.A.T

1

PRIMAR
IȘTOC PETRU

