
 

 

 

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 2022-2023 

 

 

 Consiliul local al comunei Bălăceana, judeţul Suceava;  

 Având în vedere: 

 -adresa Școlii Gimnaziale Bălăceana nr. 1069 din 04.11.2021, înregistrată  la 

Primăria comunei Bălăceana cu nr.4015 din 05.11.2021 ; 

 -adresa nr. 4015 din 08.11.2021 emisă de Primăria comunei Bălăceana; 

-avizul conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava nr.12325 

din03.12.2021,înregistrat la Primăria comunei Bălăceana cu nr.4444 din 

13.12.2021;  

- referatul de aprobare a domnului primar Cojocariu Constantin-Octavian, 

înregistrat sub nr.4458 din 14.12.2021; 

-raportul secretarului general al comunei Bălăceana înregistrat cu nr. 4461 

din 14.12.2021 

-raportul  comisiei  pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie 

socială , activităţi social-culturale, culte, protecţie copii,  înregistrat cu nr.4479 din 

15.12.2021; 

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.24 și art.25 alin.(1) din  Ordinul nr. 5511/2021 din 28 octombrie 2021 

pentru 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 2022 – 2023; 

-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; 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 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 2022-2023, 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. 

 

 

Președinte de ședință, 

 

 Dumitru Oscepiuc 

 

 

 

Contrasemnează,  

 

Secretarul  general al comunei - Elena Beşa 

 

 

 

Bălăceana, 20 decembrie 2021 

Nr.79 
 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Total consilieri locali : 9                                                                                                                                  

Prezenti : 9                                                                                                                                                 

Pentru : 9 

Împotrivă:0 

Abtineri : 0 
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Preşedinte de şedinţă, 

 

Dumitru Oscepiuc 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

Contrasemnează,  

 

Secretarul general al  comunei - Elena Beşa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


