
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA GIOSENI 
 

Comuna Gioseni, Județul Bacău, Tel/Fax: 0234-225.233, contact@comunagioseni.ro 
  

 

HOTĂRÂREA 

privind organizarea “Rețelei școlare a unităților de învățământ din Comuna Gioseni, 

Județul Bacău pentru anul școlar 2023-2024” 

 

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GIOSENI, JUDEŢUL BACĂU, întrunit în şedinţa 

ordinară  în data de 31.01.2023: 

Având în vedere:  
- Adresa Inspectoratului Școlar Judetean Bacău nr. 10643/37 din 22.11.2022 înregistrat sub nr. 3108 

din 05.12.2022 la Primăria Comunei Gioseni, județul Bacău; 

- Adresa Școala Gimnazială Gioseni, înregistrată sub nr. 3413 din 07.12.2022 la Primăria Comunei 

Gioseni, Județul Bacău;  

- AVIZUL CONFORM înaintat de către Inspectoratul Școlar Județean Bacău înregistrat sub nr. 3324 

din 27.12.2022 la Primăria Comunei Gioseni; 

- Raport de specialitate nr. CL 1 din 05.01.2023 întocmit de către d-na Miron Dumitrica Mădălina; 

- Referatul de aprobarea al Primarului Comunei Gioseni, Județul Bacău privind necesitatea și 

oportunitatea proiectului nr. CL 2 din 05.01.2023; 
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gioseni. 

În conformitate cu prevederile: 

- Art. 120, alin. 1, art. 121, alin. 1 și alin. 2 din Constituție; 

- Art. 3 și art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale aprobată la Strasbourg la 15 

octombrie 1958 ractificată prin Legea nr. 199/1997; 

- Art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administația 

publică, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 19, art. 20, art. 45, alin. 5 și alin. 6, art. 61 din Legea nr. 1/2001 privind educația 

națională, cu modificările și completările ulterioare; 

- Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățămantul preuniversitar 

de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de 

învățămant particular,precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei 

unităților de învățămant preuniversitar pentru anul școlar 2023 – 2024, aprobată prin 

Ordinul ministerului educației nr. 6217/09.11.2022; 

- Art. 129, alin. 2, lit. d și alin. 7, lit. a și art. 173, alin. 1, lit. d și alin. 7, lit. a din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. art. 196 alin. (1), lit. a, art. 197, art. 198 și art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se aprobă organizarea “Rețelei școlare a unităților de învățământ din Comuna Gioseni, 

Județul Bacău pentru anul școlar 2023 - 2024” conform anexei – Rețeaua unităților de învățământ 

preuniversitar de stat pentru anul școlar 2023-2024, parte integranta a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului, Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Școala 

Gimnazială Gioseni, Instituției Prefectului – județul Bacău, și va fi adusă la cunostință publică 

conform legii. 

    

             Președinte ședință,                                                        Contrasemnează, 

               Consilier local,                                                 Secretar general,  
          Marinică BAȘCÂNDURĂ                                                   Dumitrica Mădălina MIRON 
 

 

Nr. 1 din 31.01.2023 

Total consilieri în funcție: ______  Hotărâre adoptată cu  ______  voturi pentru,  _____  voturi împotrivă  și ____ 

abțineri din  _____  consilieri prezenți 



 

 
 


