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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA  GAICEANA  

-CONSILIUL LOCAL- 
Tel: 0234.283614, fax: 0234 283674 

E-mail : contact@comunagaiceana.ro     

 
HOTARAREA Nr.3 din 31 ianuarue 2023 

privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2023-2024 

 
Consiliul local al Comunei Gaiceana, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara din data 

de 31.01.2023 

 Vazand: 

-adresa nr. 1354 din  5.12.2022 a Scolii Gimnaziale- Sat Gaiceana,Comuna Gaiceana,judetul 
Bacau,prin care ne comunica propunerea de retea scolara; 

-raportul compartimentului de specialitate, inregistrat sub nr. 5076 din  8.12.2022; 

-referatul de aprobare  al primarului comunei Gaiceana, judetul Bacau, inregistrat sub nr. 5078 
din  08.12.2022; 

- adresa  nr.10607/21.11.2022, a Inspectoratului Scolar judetean Bacau prin care ne aduce la 
cunostinta publicarea Ordinului Ministerului Educatiei nr.6217/9.11.2022, pentru aprobarea  
Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de 
stat,evidenta efectivelor de anteprescolari/prescolari si elevi scolarizati in unitatile de 
invatamant particular,precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii  retelei 
unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2023-2024, precum si Anexa la 
Metodologie, ce cuprinde CALENDARUL operatiunilor desfasurate de inspectoratele 
scolare/Ministerul Educatiei cu privire la reteaua scolara si proiectul planului de scolarizare 
pentru anul scolar 2023-2024 

- adresa nr.10643/22.11.2022 a Inspectoratului Scolar judetean Bacau, prin care ne solicita 
transmiterea documentelor in vederea obtinerii AVIZULUI CONFORM, privind reteaua scoala, 
pentru anul scolar 2023-2024. 

Adresa nr.11112/22.12.2022 a Inspectoratului Scolar judetean Bacau, prin care ne acorda AVIZUL 
CONFORM privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2023-2024 

- Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al  Comunei 
Gaiceana. 
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 Avand in vedere prevederile  art.19, art.20,art.45, alin.5 si 6 si  art.61 din Legea Educatiei 
Nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si  prevederile art.26,art.27 si 
art.28 din Ordinul Ministerului Educatiei nr.6217/9.11.2022, pentru aprobarea  Metodologiei 
privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat,evidenta 
efectivelor de anteprescolari/prescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant 
particular,precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii  retelei unitatilor de 
invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2023-2024 . 

In temeiul art.139,alin.(1) si art.196,alin.(1),lit.a din OUG.57/2019,privind Codul 
administrativ ,cu modificarile si completarile ulterioare 

HOTARASTE: 

 Art.1.-Se  aproba organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2023-2024 in comuna 
Gaiceana, judetul Bacau, astfel: 

           

Nr. 

crt. 

Denumirea 

unităţii de 

învăţământ 

Unitatea de 

învăţământ cu 

personalitate juridică 

căreia îi aparţine 

unitatea de 

învăţământ       

Statu

t 

(PJ)/ 

(AR) 

Adresă 

(loc/str/nr.) 

Formă de 

proprietate 

            Nr. estimat de  

Nr. 

antepreşcolari 

Nr. 

preşcolari 

Nr. 

elevi 

1 ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ 

GĂICEANA                                                                               

ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ 

GĂICEANA                                                                               

PJ Str.Aleea Nucilor, 

nr.5 

COMUNA 

GĂICEANA, 

JUDEŢUL BACĂU 

PUBLICĂ 

De interes 

national si 

local 

0 21 112 

2 ȘCOALA 

GIMNAZIALA 

ARINI 

ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ 

GĂICEANA                                                                               

AR Str.Bisericii nr.59 

COMUNA 

GĂICEANA, 

JUDEŢUL BACĂU 

PUBLICĂ 

De interes 

national si 

local 

0 0 141 

3 GRADINITA CU 

PROGRAM 

NORMAL ARINI 

ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ 

GĂICEANA                                                                               

AR Str.Bisericii nr.56 

COMUNA 

GĂICEANA, 

JUDEŢUL BACĂU 

PUBLICĂ 

De interes 

national si 

local 

0 29 0 

4 GRADINITA CU 

PROGRAM 

NORMAL 

POPEŞTI 

ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ 

GĂICEANA                                                                               

AR Str.Stefan cel 

Mare nr.2 

COMUNA 

GĂICEANA, 

JUDEŢUL BACĂU 

PUBLICĂ 

De interes 

national si 

local 

0 13 0 

 

Art.2.-Primarul comunei Gaiceana si Directorul Scolii Gimnaziale de la comuna Gaiceana, 
judetul Bacau vor aduce la indeplinire prezenta hotarare. 
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 Art.3.-Secretarul general cu delegatie al unitatii administrativ- teritoriale va comunica 

cate un exemplar din prezenta primarului comunei Gaiceana,  Directorului Scolii Gimnaziale 

Gaiceana, Inspectoratului Scolar judetean Bacau  si  Institutiei Prefectului-judetul Bacau. 

     
                                           Presedinte de sedinta,                                                    Contrasemneaza, 
                                                 Consilier local                                                     Pentru  Secretar general                       
                                                                                                                                              
              Ghiurca Olimpia          Iancu Loredana 
    
 

Cvorum:11 consilieri in functie, aprobata cu 9  voturi  pentru (9  consilieri prezenti) 

 

 

 
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI 

LOCAL NR. 80/29.11.2022 

 
Nr. 

crt. 
Operaţiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura 

 

 
 

Adoptarea hotărârii s-a facut cu majoritate ⸋ 

simplă ⸋ absolută  ⸋ calificată 
31.01.2023  

 1 Comunicarea către primar  3.02.2023  

 2   Comunicarea către prefectul județului 3.02.2023  

 3 Aducerea la cunoștință publică 3.02.2023  

 4 
Hotărârea devine obligatorie sau produce 

efecte juridice, după caz 
31.01.2023  

 


