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Raport la proiectul de hotarare 

Privind aprobarea   retelei scolare a unitatilor de invatamant care vor functiona in  comuna 
Helegiu in anul scolar 2015-2016 

 
 
    Conform prevederilor Legii Educatiei Nationale nr. 1 /2011, art. 19, aliniatul (4), ,,Autoritatile 
Administratiei Publice Locale, 'in baza avizului conform al inspectoratelor scolare, aproba 
organizarea, functionarea si, dupa caz, dizolvarea unor structuri de invatamant   .    Reteaua scolara 
care va functiona  in comuna Helegiu, anul  scolar 2015-2016 este       structurata  astfel: 

Denumirea unitatii scolare PJ/AR 
Scoala Gimnaziala Helegiu Personalitate 

juridica 
Scoala Gimnaziala Deleni Arondata 
Scoala Gimnaziala Bratila Arondata 
Scoala Gimnaziala 
Dragugesti 

Arondata 

Gradinita cu program normal   
Helegiu 

Arondata 

Gradinita cu program normal   
Deleni 

Arondata 

Gradinita cu program normal   
Bratila 

Arondata 

Gradinita cu program normal 
Dragugesti nr. 1 

Arondata 

Gradinita cu program normal 
Dragugesti nr. 2 

Arondata 

 
De altfel, prin art.17 din Ordinul nr. 6212 din 13.11.2012  privind aprobarea Metodologiei pentru 

fundamentarea cifrei de scolarizare si stabilirea retelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul 
şcolar 2013-2014, unitatilor de invatamant de stat şi particular preuniversitar se organizează de catre 
autoritatile administratiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare. 
Fata de considerentele aratate mai sus, vă propun să aprobati proiectul de hotarare privind aprobarea 
organizariii retelei scolare de invatamant de stat şi particular preuniversitar de pe raza comunei Helegiu 
şi aprobarea de denumire pentru unitatilede  invatamant de stat şi particular in anul scolar 2015-2016     

. 
 
                                                            Sef Birou Contabil 
                                                         BLĂNITA VALENTIN 

 
 
 
 
 
 

 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
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Nr. 10489/05.12.2014 

 
Expunere de motive la  

Proiectul  de hotarare privind aprobarea   retelei scolare a unitatilor de invatamant care vor 
functiona in  comuna Helegiu in anul scolar 2015-2016 

 
La solicitarea Inspectoratului școlar județean Bacau prin adresa nr 10265/26.11.2014   vă supunem spre 
aprobare organizarea rețelei de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, pentru anul școlar 2015 – 2016 
la nivelul comunei Helegiu, ținând cont de prevederile art. 61 alin. (1) și (2) și art. 63 din Legea nr. 
1/05.01.2011 – Legea educației naționale și art. 36, alin. (2) lit. ,,d”, alin. (6), lit. ,,a” pct. 1 precum și art. 
45 și 115, alin. (1) lit. ,,b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările 
și completările ulterioare, conform tabelului de mai jos 
 
 
Nr. 
crt 

Denumirea unitatii scolare PJ/AR Numar total 
elevi si 
prescolari 

Nr. Prescolari Nr. elevi 

1 Scoala Gimnaziala Helegiu Personalitate 
juridica 

98 -  81 

2. Scoala Gimnaziala Bratila Arondata 115 -  99 
3. Scoala Gimnaziala Deleni Arondata 179 - 145 
4. Scoala Gimnaziala 

Dragugesti 
Arondata 200 - 147 

5. Gradinita cu program normal   
Helegiu 

Arondata - 17 - 

6. Gradinita cu program normal   
Bratila 

Arondata - 16 - 

7. Gradinita cu program normal   
Deleni 

Arondata - 34 - 

8. Gradinita cu program normal 
Dragugesti nr. 1 

Arondata - 37 - 

9. Gradinita cu program normal 
Dragugesti nr. 2 

Arondata - 16 - 

 Total  592 120 472 
 
 

Primar 
MIHAELA GEABOC- BADIC  

 
 
 
 

ROMANIA 
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PROIECT DE HOTARARE 
Privind aprobarea   retelei scolare a unitatilor de invatamant care vor functiona in  comuna 

Helegiu in anul scolar 2015-2016 
 
Consiliul local Helegiu, intrunit in sedinta ordinara : 
Avand in vedere: 
 - Dispozitiile art. 61, alin.(2) din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu                          modificarile şi 
completarile ulterioare; 
 - Dispozitiile  din  O.M.E.N nr.4894/10.11.2014 privind Metodologia pentru fundamentarea cifrei de 
şcolarizare pentru învatamantul preuniversitar de stat finantat de la bugetele locale şi de la bugetul de 
stat şi emiterea avizului conform în vederea organizarii retelei   unitatilor de învatamant preuniversitar 
pentru anul şcolar 2015/2016; 
- Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr. 10489/05.12.2014 , Raportul compartimentului 
de specialitate nr. 10490/05.12.2014 
In temeiul art .36(6) lit.a pct.1, art. 45(1) si art. 115(1) lit b din Legea 215/2001 privind administratia 
publica locala ,republicata  cu modificarile si completarile ulterioare: 
 

HOTARASTE 
Art. 1 Se aproba Reteaua scolara care va functiona  in comuna Helegiu in  anul  scolar 2015-2016  astfel: 
Nr. 
crt 

Denumirea unitatii scolare PJ/AR Numar total 
elevi si 
prescolari 

Nr. Prescolari Nr. elevi 

1 Scoala Gimnaziala Helegiu Personalitate 
juridica 

98 -  81 

2. Scoala Gimnaziala Bratila Arondata 115 -  99 
3. Scoala Gimnaziala Deleni Arondata 179 - 145 
4. Scoala Gimnaziala 

Dragugesti 
Arondata 200 - 147 

5. Gradinita cu program normal   
Helegiu 

Arondata - 17 - 

6. Gradinita cu program normal   
Bratila 

Arondata - 16 - 

7. Gradinita cu program normal   
Deleni 

Arondata - 34 - 

8. Gradinita cu program normal 
Dragugesti nr. 1 

Arondata - 37 - 

9. Gradinita cu program normal 
Dragugesti nr. 2 

Arondata - 16 - 

 Total  592 120 472 
 
 
 
     Art. 2 Prezenta hotarare se comunica catre : 

- Institutia prefectului judetului Bacau 
- Primarului  comunei Helegiu 
- Scoala Gimnaziala, sat Helegiu, comuna  Helegiu  
- Inspectoratului Scolar  Judetean Bacau 

 
 

PRIMAR, 



MIHAELA GEABOC BADIC 
                  Avizat 

                    Secretar comuna 
       Mariana Spiridon 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

HOTARARE 
Privind aprobarea   retelei scolare a unitatilor de invatamant care vor functiona in  comuna 

Helegiu in anul scolar 2015-2016 
 
Consiliul local Helegiu, intrunit in sedinta ordinara : 



Avand in vedere: 
 - Dispozitiile art. 61, alin.(2) din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu                          modificarile şi 
completarile ulterioare; 
 - Dispozitiile  din  O.M.E.N nr.4894/10.11.2014 privind Metodologia pentru fundamentarea cifrei de 
şcolarizare pentru învatamantul preuniversitar de stat finantat de la bugetele locale şi de la bugetul de 
stat şi emiterea avizului conform în vederea organizarii retelei   unitatilor de învatamant preuniversitar 
pentru anul şcolar 2015/2016; 
- Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr. 10489/05.12.2014 , Raportul compartimentului 
de specialitate nr. 10490/05.12.2014precum si rapoartele comisilor de specialitate din cadrul Consiliului 
local Helegiu nr. 10736,10737 si 10738 din 12.12.2014 
In temeiul art .36(6) lit.a pct.1, art. 45(1) si art. 115(1) lit b din Legea 215/2001 privind administratia 
publica locala ,republicata  cu modificarile si completarile ulterioare: 
 

HOTARASTE 
 

Art. 1 Se aproba Reteaua scolara care va functiona  in comuna Helegiu in  anul  scolar 2015-2016  astfel: 
Nr. 
crt 

Denumirea unitatii scolare PJ/AR Numar total 
elevi si 
prescolari 

Nr. Prescolari Nr. elevi 

1 Scoala Gimnaziala Helegiu Personalitate 
juridica 

98 -  81 

2. Scoala Gimnaziala Bratila Arondata 115 -  99 
3. Scoala Gimnaziala Deleni Arondata 179 - 145 
4. Scoala Gimnaziala 

Dragugesti 
Arondata 200 - 147 

5. Gradinita cu program normal   
Helegiu 

Arondata - 17 - 

6. Gradinita cu program normal   
Bratila 

Arondata - 16 - 

7. Gradinita cu program normal   
Deleni 

Arondata - 34 - 

8. Gradinita cu program normal 
Dragugesti nr. 1 

Arondata - 37 - 

9. Gradinita cu program normal 
Dragugesti nr. 2 

Arondata - 16 - 

 Total  592 120 472 
 
 
 
     Art. 2 Prezenta hotarare se comunica catre : 

- Institutia prefectului judetului Bacau 
- Primarului  comunei Helegiu 
- Scoala Gimnaziala, sat Helegiu, comuna  Helegiu  
- Inspectoratului Scolar  Judetean Bacau 

 
 
 
 
 
 Presedinte de sedinta                                                                     Contrasemnează    



  Cons.Enea Nicu Ciprian                       Secretar comuna 
                                                                                                         Mariana Spiridon 
 
 
 
Nr.50 
Data:15.12.2014 
Hotararea a fost adoptata cu 10 voturi ”pentru’’ , 0 voturi impotriva, 0 voturi abtineri din totalul de 15 
consilieri in functie  din care 10 prezenti la sedinta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

HOTARARE 
privind aprobarea la plata a sumei de 4904 lei   reprezentand contravaloarea cheltuieli transport  

personal didactic pentru  luna noiembrie 2014 
 

Consiliul local Helegiu, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara ; 
Avand in vedere: 
-Prevederile art.105 din Legea  1/2011 - Legea Educatiei Nationale, cu modificarile şi completarile 
ulterioare 
- Intructiunile nr. 2 /17.02.2011 -ale Ministrului Educatiei , Cerecetarii, Tineretului si Sportului- privind 
decontarea navetei cadrelor didactice; 
-Hotararea    Consiliului de Administratie a Scolii cu calsele I-VIII Helegiu nr. 12/03.12.2014, prin  care 
aproba drepturile banesti  aferente personalului didactic reprezentand cheltuieli de deplasare  pentru luna 
octombrie precum si adresa nr. 2062/08.12.2014  a Scolii Helegiu  inregistrata la Primaria Helgiu sub nr. 
10543/08.12.12.2014; 
- Raportul compartimentului de specialitate precum si rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 
nr. 10730/12.12.2014,10740,/12.12.2014, 10741/12.12.2014 
 inregistrat sub nr. Nr.10613/10.12.2014 si expunerea de motive nr Nr. 10612/10.12.2014  
In conformitate cu prevederile art. 36, alin 6, lit. a, pct. 1 art 45 alin 1  din Legea 215/2001 privind 
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare : 

 
HOTARASTE 

 
Art. 1 Se aproba plata  sumei 4904 lei,  reprezentand contravaloarea cheltuieli transport  personal 
didactic,  pentru  luna noiembrie 2014 . 
Art. 2 Primarul comunei Helegiu, va duce la indeplinire prevderile prezentei hotarari prin compartimentele 
de specialitate . 
Art. 3 Prezenta hotarare se comunica catre :-Institutia Prefectului –judetul Bacau 
- Primarul comunei Helegiu,- Compartimentului Finaciar –Contabilitate, Taxe si Impozite 

 
 

 
 Presedinte de sedinta                                                                             Contrasemnează    
  Cons.Enea Nicu Ciprian                       Secretar comuna 
                                                                                                                Mariana Spiridon 
 
 
 
Nr.51 
Data:15.12.2014 
Hotararea a fost adoptata cu 10 voturi ”pentru’’ , 0 voturi impotriva, 0 voturi abtineri din totalul de 15 
consilieri in functie  din care 10 prezenti la sedinta 
 
 
 


