
HOTĂRÂREA NR.275  DIN 18.12.2020 
privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de  stat 

şi privat din Municipiul Bacău pentru anul școlar 2021 - 2022 

 

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de  18.12.2020, 

potrivit art.133 alin. 2 lit. ”a”  din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

      Având în vedere: 

-Adresa nr. 10598/ 10.11.2020 înaintată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău ; 

-Referatul nr.574879/26.11.2020 al Compartimentului Învăţământ Cultură Sănătate prin care se 

propune aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat  şi privat din 

municipiul Bacău pentru anul şcolar 2021 - 2022; 

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 582461/14.12.2020;        

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 582463/1/14.12.2020;   

-Raportul  Compartimentului Învățământ, Cultură, Sănătate înregistrat cu nr. 582463/2/14.12.2020;     

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în  

vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1340/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 

1341/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1342/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, 

nr. 1343/17.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1344/16.12.2020 al Comisiei de specialitate 

nr. 5; 

-Prevederile art. 19, art.20, art.45 alin. 5, art.45 alin. 6, art.61din Legea nr. 1/ 2011 a Educaţiei 

Naţionale, actualizată; 

-Ordinul MEC nr. 5599/21.09.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de 

școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de 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 2021-2022; 

- Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 154 alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale  art. 197 alin. 1 

și ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

          În baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. “d”, art. 129 alin. 7 lit. “a” și art. 139 alin. 1 și alin. 5 din 

OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

                                                                 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

ART. 1. - Se aprobă organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de  stat şi privat 

din Municipiul Bacău pentru anul școlar 2021 - 2022, conform Anexei, parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin 

Compartiment Învățământ, Cultură, Sănătate. 

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Învățământ, Cultură, Sănătate şi Inspectoratului 

Școlar Judetean Bacău. 

ART. 4. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în 

termen legal Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii. 

 

      
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
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