
ROMÂNIA 

JUDEȚUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL BÂRA 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea măsurilor necesare demarării anului școlar 2022 -2023 

  

 

Consiliul Local al comunei Bâra, întrunit în ședința ordinară în data de ______2022; 

 Văzând; 

 Referatul de aprobare înregistrat sub nr.2308 din 05.08.2022 întocmit de către primarul 

comunei Bâra; 

-Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub 

nr.2309 din 05.08.2022 

Având în vedere ; 

      - ORDIN nr. 3.505 din 31 martie 2022 privind structura anului şcolar 2022-2023; 

     - precizările Ministrului Educației și Cercetării, referitoare la modul de desfășurare a 

anului școlar 2022 - 2023;     

     - HCL nr.72 din 23.12.2021 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ 

din comuna Bâra, județul Neamț în anul școlar 2022-2023 Consiliul Local al comunei Bâra, 

judeţul Neamţ; 

    - prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, 

republicata ; 

    - dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În temeiul dispozițiilor art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 

03.07.2019, privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 - În vederea susținerii  actului educațional în condiții bune, se aprobă măsurile necesare 

demarării anului școlar 2022 – 2023,după cum urmează;: 

             Clasele primare 0-IV vor funcționa în spațiile existente, luând în calcul distanța cea 

mai apropiată de domiciliul elevilor. 

Art. 2. - Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de 

compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului și maneger 

Școala Gimnazială Bâra. 

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: 

-  Primarului comunei Bâra; 

-  Școlii Gimnaziale Bâra  

-  Instituției Prefectului Județului Neamț 

           Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către persoana 

desemnată din cadrul primăriei. 
 

                          INIȚIATOR,                                                           Avizat, 

             PRIMAR, DĂNUȚ Petraru                                        SECRETAR GENERAL, MARIA Dancă 

 



Judetul NEAMȚ 

UAT Comuna BÂRA 

 Nr.2308   din  05.08.2022 

 

 

 

                                                   R E F E R A T   DE   A P R O B A R E  

referitor la necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre privind aprobarea 

măsurilor necesare demarării anului școlar 2022-2023 

 

În vederea susținerii  actului educațional în condiții cât mai bune, solicit aprobarea unor 

măsuri necesare demarării anului școlar 2022 – 2023,după cum urmează;: 

             Clasele primare 0-IV vor funcționa în spațiile existente, luând în calcul distanța cea 

mai apropiată de domiciliul elevilor,pentru respectarea normelor de siguranță sanitară 

stabilite de autoritățile de resort. 

Având în vedere; 

- HCL nr.72 din 23.12.2021 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din 

comuna Bâra, județul Neamț în anul școlar 2022-2023 Consiliul Local al comunei Bâra, 

judeţul Neamţ; 

- prevederile art. 61 din Legea Educaţiei Naţionale Nr.1/ 2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, coroborate cu art. 24 din Metodologia privind organizarea rețelei școlare pentru 

anul școlar 2021-2022, aprobată prin Ordinul M.E.N. nr.5511 din 02 noiembrie 2021 pentru 

aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul 

preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de ante-preşcolari/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.  

Urmare celor menționate, propun iniţierea unui proiect de hotărâre de aprobare a măsurilor 

necesare demarării anului școlar 2022-2023 conform proiectului de rețea școlară, alăturat. 

 

 

                                             PRIMAR, Petraru Dănuț 

 

 

 

 

 

 



 

 

Judetul NEAMȚ 

UAT Comuna BÂRA 

 Nr. 2309  din  05.08.2022 

       

                                  R A P O R T   DE   S P E C I A L I T A T E 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea măsurilor necesare demarării  

anului școlar 2022-2023 

 

În urma solicitarii adresate de Primar, Petraru Dănuț, in calitate de initiator al proiectului de hotarare 

am constatat situatia existenta:  

Având în vedere; 

• Referatul Primarului comunei Bâra,județul Neamț înregistrat cu nr. din 04.08.2022 pentru aprobarea 

proiectului de hotărâre;  

• Prevederile art.1 alin. 4 si 61 din Legea nr.1/2011 – Legea educației naționale, cu modificările si 

completările ulterioare,  

• Prevederile Legii 287/2009, privind Codul Civil, republicată,  

• Prevederile cuprinse în ORDIN Nr. 5090/2019 din 30 august 2019 pentru aprobarea Metodologiei 

privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa 

efectivelor de 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 2020 – 2021 Extras din Legea nr. 1/2000  

- art. 19 (4) Pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi formare profesională, autorităţile 

administraţiei publice locale, în baza avizului conform al inspectoratelor şcolare, aprobă organizarea, 

funcţionarea şi, după caz, dizolvarea unor structuri de învăţământ, fără personalitate juridică - ca părţi 

ale unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică - şi subordonate aceluiaşi ordonator principal de 

credite, în condiţiile legii. 

 ART. 61 (1) Reţeaua şcolară este formată din totalitatea unităţilor de învăţământ acreditate, respectiv 

autorizate provizoriu.  

                (2) Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar se 

organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor 

şcolare. Pentru învăţământul special liceal şi special postliceal, reţeaua şcolară se organizează de către 

consiliul judeţean, respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu 

consultarea partenerilor sociali şi cu avizul conform al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

şi Sportului. 

 Pentru aceste motive sustinem adoptarea acestui proiect de hotarare a Consiliului local.  

                                                                      Secretar general al UAT Bâra, 

                                                                           Dancă Maria 


