
 

 

R O M A N I A 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCESTI 

 

H  O  T  Ă  R  Â  R  E  A 

NR. 5 DIN 31.01.2020 

 

privind aprobarea STRUCTURII REŢELEI ŞCOLARE a unităților de învățământ 

preuniversitar de stat din Comuna Onceşti, Județul Bacau, pentru anul școlar 2020 – 2021 

     

         Consiliul Local Oncesti, intrunit in ȘEDINȚA ORDINARĂ din data de 31.01.2020; 

         Având în vedere: 

         - Adresa nr. 9926/16.12.2019 a Inspectoratului Scolar Judetean Bacau, prin care s-a comunicat 

acordarea AVIZULUI CONFORM pentru organizarea Retelei școlare pentru anul scolar 2020 – 2021 

la nivelul Comunei Oncești, Județul Bacău; 

         - Proiectul de hotărâre privind aprobarea STRUCTURII REŢELEI ŞCOLARE a unitatilor de 

învățământ preuniversitar de stat din Comuna Onceşti, Judetul Bacau, pentru anul școlar 2020 – 2021; 

         - Raportul argumentativ al primarului Comunei, înregistrat la nr. 231/29.10.2019, prin care s-a 

motivat necesitatea aprobării STRUCTURII REŢELEI ŞCOLARE a unitatilor de învățământ 

preuniversitar de stat din Comuna Onceşti, Judetul Bacau, pentru anul scolar 2020 – 2021;   

         - prevederile art. 19, alin. (2) și (4) si ale art. 61, alin. (2) din Legea nr. 1/05.01.2011 a educatiei 

nationale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

         - prevederile art. 20, lit. a) – e) și h), ale art. 21, alin. (1), ale art. 24 si 25, alin. (1) din Anexa la                   

Ordinul M.E.N. nr.  5.090/30.08.2019 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;    

         - Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate, inregistrate la nr. 35, 36
 
și respectiv, 37

 
din 

30.01.2020; 

         - Avizul de legalitate al secretarului general al Comunei. 

         În  temeiul  dispozițiilor art. 129,  alin. (2), lit. a) și d), alin. (3), lit. c) și alin. (7), lit. a), ale       

art. 133, alin. (1), ale art. 134, alin. (1), lit. a) și alin. (3), lit. a), ale art. 196, alin. (1), lit. a), ale         

art. 197, alin. (1) și (4) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, 

  

 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E: 

 

         Art. 1 - Se aprobă STRUCTURA REŢELEI ŞCOLARE a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat din Comuna Oncesti, Judetul Bacau, pentru anul scolar 2020 – 2021, 

conform ANEXEI care  face parte integranta din prezenta hotarare. 

         Art. 2 - Prezenta hotarare intra in vigoare la data aducerii ei la cunostinta publica, in conditiile 

legii si se comunică, prin grija secretarului general al Comunei, compartimentului de specialitate, 

potrivit competențelor, Școlii Gimnaziale Oncești, Inspectoratului Școlar Județean Bacău, precum si 

Institutiei Prefectului judetului Bacpu in vederea verificării legalității.                   

         Art. 3 - Primarul Comunei și Administratia Școlii Gimnaziale Oncești vor aduce la indeplinire 

prezenta hotărâre. 

         Art. 4 -  Prezenta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Comunei Oncesti, în 

sedinţă ordinară, cu respectarea art. 139, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul 

administrativ, respectiv cu un număr de 11 voturi ,,pentru”,    -   voturi ,,împotrivă” şi     -   ,,abţineri”  

din numarul total de 11 consilieri prezenţi. 

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,                                     CONTRASEMNEAZA, 

                  CONSILIER LOCAL,                                             SECRETAR GENERAL, 

                      MAFTEI IOAN                                          OPRIŞAN CARMEN-ROCSANDA 


