
ROMANIA
JUDETUL BACAU

COMLTNA BUCIUMI''
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA
Nr.37 din 28 decembrie 2018

privind aprobarea retelei scolare din Comuna Buciumi
entru anul scolar 2019-2024

Consiliul Local al Comunei Buciumi. Judetul Bacau. intrunit in sedinta ordinara in

data de 28 decembrie 2018;
''\ Avand in vedere Expunerea de motive prezerrtata de primarul comunei, inregistrata la

nr,5\34 din 10.12.2018, referatul secretarului comunei, inregistrat la nr.5I32 din I0.12 2018

si adresa nr.12328 din23.IL2018 transmisa de Inspectoratul Scolar Judetean Bacau prin care

se transmite avizul conform la reteaua scolara propusa pentru anul scolar 2019-2020 ;

Yazand Hotararea Consiliului local Buciumi nr.6 din23 ianuarie 2018 prin care s-a

aprobat proiectul de retea scolara din Comuna Buciumi pentru anul scolar 2018-2019;

Lnaltzand continutul Raportului de avtzare nr.532I din 28.12.2018 al Comisiei de

specialitate juridica din cadrul Consilului Local Buciumi;

In conformitate cu prevederile OMEN Nr. 5235 din 24,10.2018 pentru aprobarea

Metodologiei privind fundamentarea cifrei de gcolarizare pentru anatJ qcolar 2019-2020

In temeiul dispozitiilor art,23, art. 36(2), lit."a", art.36(2), lit."d", art.36(6), lit."a",
pct.1, arl45 si ar1.115(1), lit."b" din Legea nr,2I512001 privind administratia publica locala,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ,

HOTANASTB:

Art.l- Se aproba reteaua scolara din Comuna Buciumi, pentru anul scolar 2019-2020,

prin mentinerea in aceeasi forma si structura ca in anul scolar precedent, dupa cum urmeaza.

-Scoala Gimnaziala Buciumi" satul Buciumi, Comuna Buciumi-unitate de invatamant cu

personalitate juridica (PRE, PRI, GIhzVRO);

-Scoala Gimnaziala sat Racauti, Comuna Buciumi - unitate de invatamarrt fara personalitate

juridica (PRE , PRI, GIM),
A11.2- Hotararea va fi comunicata Scolii Grmnaziale Buciumi, Comuna Buciumi,

Inspectoratului Scolar Judetean Bacau, primarului comunei si Institutiei Prefectului Judetului

Bacau si va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la sediul institutiei si pe site-ul

CONTRASEMNEAZA,
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WAil4

Adoptata cu unanimitate de voturi "pentru" (13 voturi din 13 consilieri prezenti)


