ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BUDACU DE JOS
HOTĂRÂRE
privind organizarea reţelei şcolare de pe raza comunei Budacu de Jos
pentru anul şcolar 2022-2023
Consiliul local al comunei Budacu de Jos, întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a ____
consilieri locali,
Având în vedere:
-Referatul de aprobare nr. 207 din 13.01.2022 al Primarului comunei Budacu de Jos
-Raportul secretarului general al comunei Budacu de Jos înregistrat sub nr. 208 din
13.01.2022;
-avizul conform nr. 10.506 din 17.12.2021 al Inspectoratului Şcolar Judeţean BistriţaNăsăud, pentru reţeaua şcolară a unităţii/unităţilor şcolare din raza de competenţă pentru anul
şcolar 2022-2023, comunicat cu adresa nr. 10562 din 17.12.2021;
-raportul Comisiei economice-buget-finanţe, înregistrat sub nr. 311 din 19.01.2022;
-raportul Comisiei juridice-administraţie publică, înregistrat sub nr. 312 din 19.01.2022;
-raportul Comisiei învăţământ-sănătate-cultură-sport, înregistrat sub nr. 313 din
19.01.2022;
În conformitate cu:
-prevederile Cap. III Reţeaua şcolară, art. 61 alin. (2) din Legea nr.1/2011, Legea
educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 14 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
6564 / 2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din
sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit. „d” alin. (7) lit. „a”, art.139 alin.(1) și ale
art. 196 alin.(1) lit. “a” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
ART.1.-Se aprobă organizarea reţelei şcolare de pe raza comunei Budacu de Jos pentru
anul şcolar 2022-2023, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează conducerea Şcolii
Gimnaziale Budacu de Jos.
ART.3.-Prezenta hotărâre a fost adoptată, în şedinţă ordinară, cu: _____ voturi „pentru”,
_____ voturi „împotrivă” şi _____ abţineri, din ___ consilieri prezenţi.
ART.4.-Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică şi se va comunica, prin grija
secretarului comunei Budacu de Jos, cu:
- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud;
- Primarul comunei Budacu de Jos;
- Şcoala Gimnazială Budacu de Jos;
- Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud;
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
GORDON IOAN
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Nr.
Din 19 ianuarie 2022

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
VĂRĂREAN FLORIN-IOAN

Anexa la
HCL nr. 2 din 19.01.2022

REȚEA ȘCOLARĂ
COMUNA BUDACU DE JOS
AN ȘCOLAR 2022-2023

Nr.crt.

1

Comuna

Budacu
de Jos

Localitate
Budacu de Jos
Budacu de Jos
Monariu
Buduș
Jelna

Denumire
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUDACU
DE JOS
GRĂDINIȚA CU PROGRAM
NORMAL BUDACU DE JOS
GRĂDINIȚA CU PROGRAM
NORMAL MONARIU
GRĂDINIȚA CU PROGRAM
NORMAL BUDUȘ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM
NORMAL JELNA

Fel unitate
P.J.
STRUCTURĂ
STRUCTURĂ
STRUCTURĂ
STRUCTURĂ

