ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
Nr.1/28.01.2022
Privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
de pe raza teritorială a comunei Helegiu, pentru anul şcolar 2022-2023
Consiliul local al comunei Helegiu intrunit in sedinta ordinaradin 28.01.2022;
În temeiul prevederilor art. 19 alin. (4) și ale art. 61 alin. (2) din Legea educaţiei
naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 24 alin. (1)
din Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul
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 20222023, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr.5511/2021precum
şi ale art. 4 lit. b) și art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată;
Analizând :
-Referatul de aprobare nr. 9271/19.11.2021 al Primarului comunei Helegiu prin
care se propune aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ
pemtru anul scolar 2022-2023;
-Raportul de specilaitate al secretarului general al comunei Helegiu nr. 9271din
19.11.2021
-Avizul Conform al Inspectoratului Scolar Judetean Bacau nr. 10585/22.12.2021 ,
inregistrat la Primaria comunei Helegiu sub nr. 10231/28.12.20221
-Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr.
1/27.01.2022.
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7), lit. a), alin. (14), precum
şi ale art.139 coroborat cu art. 196 alin.(1) lit. a), din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. – Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat de pe raza teritorială a comunei Helegiu, pentru anul şcolar
2022-2023, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesaţi la instanţa competentă,
în termenul prevăzut de lege.
Art. 3.- Prezenta hotărâre se comunică Prefectului judeţului Bacau Primarului, ,
Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacau, unităţilor de învăţământ nominalizate în
Anexă.
Presedinte de sedinta
Macovei Mihaela
Contrasemneaza,
Secretar general al comunei
Mariana Spiridon

Adoptata cu:
13
voturi « pentru »
0
voturi « impotriva »
1
voturi « abtineri »
14
consilieri prezenti
15
consilieri validati
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Anexa nr.1/HCL nr.1/28.01.2022

RETEA SCOLARA PENTRU ANUL SCOLAR 2022-2023
Nr Denumirea unitatii de
Crt.
invatamant

Statut

Unitatea de
invatamant cu
personalitate
juridica careia ii
apartine unitatea
de invatamant

Localitate

1

Scoala Gimnaziala
Helegiu

PJ

Scoala Gimnaziala Helegiu
Helegiu

2

Gradinita cu Program
Normal Bratila

AR

3

Scoala Gimnaziala
Deleni

4

Scoala Gimnaziala
Dragugesti

Adresa
(loc/str.nr)

Forma de
proprietate

Publica de interes
national si local

Scoala Gimnaziala Bratila
Helegiu

str.Preot
Constantin Badiu
nr.45,
Str .Iuga
Voievod , nr 223

AR

Scoala Gimnaziala Deleni
Helegiu

Str.Preot
Pahomie nr.196

Publica de interes
national si local

AR

Scoala Gimnaziala Dragugesti
Helegiu

Str.Inv.Ion
Dontu, nr 175

Publica de interes
national si local

Publica de interes
national si local

