
 
 
 

P R O I E C T 
Nr. 4692 din 12.12.2022 

 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA                
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea organizarii  reţelei şcolare a unității de învățământ 

preuniversitar de stat din raza teritorială a comunei  Bălăceana, judeţul 
Suceava, pentru anul școlar 2023-2024 

 
 
 Consiliul local al comunei Bălăceana, judeţul Suceava;  
 Având în vedere: 
 -adresa Școlii Gimnaziale Bălăceana nr.1024/22.11.2022, înregistrată  la 
Primăria comunei Bălăceana cu nr.4471 din 22.11.2022 ; 
 -adresa nr. 4473 din 22.11.2022 emisă de Primăria comunei Bălăceana; 

-avizul conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava nr.12714 din 
28.11.2022, înregistrat la Primăria comunei Bălăceana cu nr.4584 din 29.11.2022;  

- referatul de aprobare a domnului primar Cojocariu Constantin-Octavian, 
înregistrat sub nr.4691 din 12.12.2022; 

-raportul secretarului general al comunei Bălăceana înregistrat cu nr. 
.......................... 

-raportul  comisiei  pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie 
socială , activităţi social-culturale, culte, protecţie copii,  înregistrat cu 
nr…………….. 

În temeiul prevederilor : 
-art. 19 alin ( 4), ale  art.61 alin (2)  din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
- OMENCTS nr.3283/2012 pentru modificarea şi completarea Procedurii de 

atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ 
preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr.6564/2011; 

-art.26 și art.27 alin.(1) din  Ordinul nr. 6217/2022 din 9 noiembrie 
2022pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare 
pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de 
antepreşcolari/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 2023 – 2024; 

-art.3, alin.2, art.42  alin.4, art.80  şi art. 82 din  Legea 24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările ulterioare; 

 
 
 



 
 
 
-art.11 alin.( 4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 
-art.7 alin.(13) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003-republicată, privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările 
ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.(d), alin.(7) lit. a) și ale art.196 
alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLĂCEANA  
ADOPTĂ PREZENTA HOTĂRÂRE: 

 
 Art.1. Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unității de învățământ 
preuniversitar de stat din raza teritorială a comunei Bălăceana, judeţul Suceava, 
pentru anul școlar 2023-2024, potrivit anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art.2. Primarul, prin compartimentele specializate, precum şi unitatea de 
învăţământ din comuna Bălăceana , vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
I N I Ţ I A T O R, 

 
PRIMAR- Constantin-Octavian COJOCARIU  

 
 
 

Avizat pentru legalitate, 
 

Secretarul general al  comunei  Bălăceana- Elena BEŞA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXĂ la Proiectul de hotărâre nr. 4692 din 12.12.2022 ( 1 pagină) 
 
 

 
I N I Ţ I A T O R, 
 
PRIMAR- Constantin-Octavian COJOCARIU  
 
 
Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ cu 
personalitate juridică 

Denumirea unităţii de 
învăţământ fără personalitate 
juridică (arondată) 

1 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
BĂLĂCEANA/PRI, GIM/RO 
Bălăceana,TEL/FAX-
0230534860,0230534795 
scoala_balaceana@yahoo.com 

 

  GRĂDINIŢA CU PROGRAM  
NORMAL 
BĂLĂCEANA/PRE/Bălăceana 

 
 
 
 
 
 
 

 
Avizat pentru legalitate, 

 
Secretarul general al comunei Bălăceana- Elena Beşa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA BĂLĂCEANA 

P R I M A R 
 

Referat de aprobare 
  privind organizarea  reţelei şcolare a unităților de învățământ preuniversitar de 

stat din raza teritorială a comunei  Bălăceana, judeţul Suceava, pentru anul 
școlar 2023-2024 

Nr. 4691 din 12.12.2022 
 

 
Prin adresa Școlii Gimnaziale Bălăceana nr.1024/22.11.2022, înregistrată  la 

Primăria comunei Bălăceana cu nr.4471 din 22.11.2022 ni s-a comunicat 
propunerea de organizare a rețelei școlare pentru anul școlar 2023-2024; 
 -Ulterior prin adresa nr. 4473 din 22.11.2022 emisă de Primăria comunei 
Bălăceana am solicitat avizul conform pentru proiectul de rețea școlară pentru anul 
2023-2024 către Inspectoratul Școlar Județean Suceava. 

În data de 09.12.2022 s-a primit avizul conform al Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Suceava nr.12714 din 28.11.2022, înregistrat la Primăria comunei 
Bălăceana cu nr.4584 din 29.11.2022;  

Având în vedere: 
-art. 19 alin ( 4), ale  art.61 alin (2)  din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

cu modificările şi completările ulterioare, care specifică ”Pentru  asigurarea 
accesului egal la educație și formare profesională, autoritățile administației 
publice locale, în baza avizului conform al inspectoratelor școlare, aprobă 
organizarea, funcționarea și, după caz dizolvarea unor structuri de învățământ 
fără personalitate juridică- ca părți ale unei unități de învățământ cu personalitate 
juridică- și subordonată aceluiași ordonator principal de credite, în condițiile 
legii”, iar art.61, alin.2 din acelasi act normativ prevede că ”Rețeaua școlară a 
unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar se organizează de 
către autoritățile administrației publice locale, cu avizul conform al 
inspectoratelor școlare..”, 

- OMENCTS nr.3283/2012 pentru modificarea şi completarea Procedurii de 
atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ 
preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr.6564/2011; 

-art.26 și art.27 alin.(1) din  Ordinul nr. 6217/2022 din 9 noiembrie 
2022pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare 
pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de 
antepreşcolari/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 2023 – 2024; 

-art.3, alin.2, art.42  alin.4, art.80  şi art. 82 din  Legea 24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările ulterioare; 

 
 
 



 
 
 
-art.11 alin.( 4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 
-art.7 alin.(13) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003-republicată, privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările 
ulterioare; 
Având în vedere : 

-art.7 alin.(13) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003-republicată, privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările 
ulterioare; 

supun spre dezbatere și adoptare Consiliului Local al comunei Bălăceana 
prezentul proiectul  de hotărâre în forma prezentată. 

 
 

PRIMAR,  
 

Constantin-Octavian COJOCARIU  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 
SECRETAR 

 
Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind organizarea  reţelei 

şcolare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din raza teritorială a 
comunei  Bălăceana, judeţul Suceava, pentru anul școlar 2023-2024 

Nr. 4694 din 12.12.2022 
 

 
Prin adresa Școlii Gimnaziale Bălăceana nr. 1069 din 04.11.2021, 

înregistrată  la Primăria comunei Bălăceana cu nr.4015 din 05.11.2021 ni se 
solicită o adresă din care să rezulte confirmarea rețelei școlare pentru anul școlar 
2023-2024 în vederea emiterii avizului conform. 
 Ulterior Primăria comunei Bălăceana a emis adresa nr. 4015 din 08.11.2021  
prin care este de acord cu menținerea rețelei școlare pentru anul școlar 2023-2024; 

În data de 13.12.2021 am primit avizul conform al Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Suceava nr.12325, pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat 
din raza teritorială a comunei Bălăceana, județul Suceava, pentru anul școlar 2023-
2024, în conformitate cu prevederile : 

-art. 19 alin ( 4), ale  art.61 alin (2)  din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare, care specifică ”Pentru  asigurarea 
accesului egal la educație și formare profesională, autoritățile administației 
publice locale, în baza avizului conform al inspectoratelor școlare, aprobă Prin 
adresa Școlii Gimnaziale Bălăceana nr.1024/22.11.2022, înregistrată  la Primăria 
comunei Bălăceana cu nr.4471 din 22.11.2022 ni s-a comunicat propunerea de 
organizare a rețelei școlare pentru anul școlar 2023-2024; 
 -Ulterior prin adresa nr. 4473 din 22.11.2022 emisă de Primăria comunei 
Bălăceana am solicitat avizul conform pentru proiectul de rețea școlară pentru anul 
2023-2024 către Inspectoratul Școlar Județean Suceava. 

În data de 09.12.2022 s-a primit avizul conform al Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Suceava nr.12714 din 28.11.2022, înregistrat la Primăria comunei 
Bălăceana cu nr.4584 din 29.11.2022;  

Având în vedere: 
-art. 19 alin ( 4), ale  art.61 alin (2)  din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

cu modificările şi completările ulterioare, care specifică ”Pentru  asigurarea 
accesului egal la educație și formare profesională, autoritățile administației 
publice locale, în baza avizului conform al inspectoratelor școlare, aprobă 
organizarea, funcționarea și, după caz dizolvarea unor structuri de învățământ 
fără personalitate juridică- ca părți ale unei unități de învățământ cu personalitate 
juridică- și subordonată aceluiași ordonator principal de credite, în condițiile 
legii”, iar art.61, alin.2 din acelasi act normativ prevede că ”Rețeaua școlară a 
unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar se organizează de 



către autoritățile administrației publice locale, cu avizul conform al 
inspectoratelor școlare..”, 

- OMENCTS nr.3283/2012 pentru modificarea şi completarea Procedurii de 
atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ 
preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr.6564/2011; 

-art.26 și art.27 alin.(1) din  Ordinul nr. 6217/2022 din 9 noiembrie 
2022pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare 
pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de 
antepreşcolari/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 2023 – 2024; 

-art.3, alin.2, art.42  alin.4, art.80  şi art. 82 din  Legea 24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările ulterioare; 

-art.11 alin.( 4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

-art.7 alin.(13) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003-republicată, privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările 
ulterioare; 
Având în vedere : 

-art.7 alin.(13) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003-republicată, privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările 
ulterioare; 

supun spre dezbatere și adoptare Consiliului Local al comunei Bălăceana 
prezentul proiectul  de hotărâre în forma prezentată. 

 
 

Secretarul general al comunei Bălăceana, 
 

Elena BEŞA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

R  O M Â N I A 
JUDETUL SUCEAVA 

COMUNA  BĂLĂCEANA 
CONSILIUL LOCAL 

Comisia  pentru  învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie 
socială , activităţi social-culturale, culte, protecţie copii 

 
 

R A P O R T   DE   A V I Z A R E  
Nr. 4836 DIN 22.12.2022 

la proiectul de hotărâre  privind  organizarea  reţelei şcolare a unităților de 
învățământ preuniversitar de stat din raza teritorială a comunei  Bălăceana, 

judeţul Suceava, pentru anul școlar 2023-2024 
 

     Comisia  pentru  programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, 
administrarea  domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie 
comunala, protectia mediului si turism,  întrunită în şedinţă astăzi data de mai sus a 
analizat expunerea de motive, proiectul de hotărârea şi  avizează favorabil 
proiectul  de hotărâre în forma prezentată şi-l  înaintează Consiliului Local spre 
dezbatere si aprobare înturcât nu contravine  interesului comunei şi ordinii de 
drept.          
       Preşedintele comisiei aduce la cunoştinţă faptul că avizul a fost emis cu 
respectarea cvorumului prevăzut de lege. 
Nr. consilieri în comisie-3    
 Consilieri prezenţi-3     
Consilieri absenţi-0. 
Vot pentru aviz-3                   
Abţineri-0                     
Voturi contra -0 
 

 
 
 

Preşedinte de  comisie,                                                    Secretarul comisiei, 
 
Busuioc Rodica                                                                Buliga Gheorghe 
     

 
 


	CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLĂCEANA
	ADOPTĂ PREZENTA HOTĂRÂRE:
	R  O M Â N I A


