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COMTINA BUCIUMI
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HOTARAREA
Nr.6 din 23 ianuarie 2018

privind aprobarea retelei scollrre din Comuna Buciumi
pentru anul scolar 2018-2019

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

data de 23 ianuarie 2018:

Avand in vedere expunerea de motive prezentata de primantl comunei, inregistrata la

nr 5534 din I9.12.2017, referatul secfetarului comunei, inregistrat la nr.5532 din 19.12.201'7

si aC,resa nr.l272Al20/ din 15.122017 transmisa de Inspectoratul Scolal Judetean Bacau prin

care se transmite avizul conform la reteaua scolara propusa pentru anul scolar 2018-2019;

Vazand Hotararea Consiliului local Buciumi nr.37 din 19 noiembrie 2015 prin care s-a

aprobat proiectul de retea scoala din Comuna Buciumi pentru anul scolar 2016-2017;

Analizand coutinutul Raportului de avizare nr.334 din 23.01.2018 al Comisiei de

specialitate juridica din cadrul Consiliului Local Buciumi;

In confonnitate au prevederile OMEN Nr 54'72 dit 01.11.201"1 pentrlr aprobarea

Metodologiei pfivind fundamentarea cifrei de $colarizare pentru invdldmantul pleuniversrtar

de stat, evidenla efectivelor de preqcolari qi elevi Ecola:iza1i 
'ln unitalile de invdFmant

particular, precum gi emiterea avizului conform in vederea organizdrii refelei unitdfilor de

invalanant preuniversitar pentru anul Scolat 201,8-2019.

In temeiul dispozitiilor an.23, art. 36(2), lit"e", aft 36(2), lit."d", art.36(6), lit."a",
pct.1 si an.45 din Legea ff.21512001 privind administratia publica locala, republicata, cLl

modificarile si completa le ulterioare,
HOTARASTtr:

Al1 1- Se aproba reteaua scolara din Comuna Buciumi, pentru anul scolar 2018-2019,

prin mentinerea in aceeasi fomla si structura ca in anul scolar precedent, dupa cum urmeaza:

-Scoala Gimnaziala Buciumi, satul Buciumi, Comuna Buciumi-unitate de invatamant cLl

personalitate julidica (PRE, PRI, GIM/RO);
-scoaia Gimnaziala sat Racauti, Comuna Buciumi - unitate de invatamant fara pgrsonalitate

juridica (PRE , PRI, GIM);
Art.z- Prczenta hotarare va fl comunicata Scolii Gimnaziale Buciumi, Comuna

Buciumi, Inspectoratului Scolar Judetean Bacau, primarului comunei si Institutiei Prefectului

(.Bacau si va fr adusa la cunostinta publica prin afisare la sediul institutiei si pe site-ul

gfija searetarului comunei.

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