
 

ROMANIA        
JUDETUL HUNEDOARA                               
COMUNA BAIA DE CRIS 
CONSILIUL LOCAL 

 HOTARAREA  Nr.9/ 2022 
privind aprobarea  reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și privat din 

Comuna Baia de Cris  pentru anul şcolar 2022-2023 
 

 Consiliul local al comunei Baia de Cris, judeţul Hunedoara; 
 Având în vedere : 

- referatul de aprobare nr. 2/28  din 12.01.2022,la proiectul de hotarire privind 
aprobarea  reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și privat din Comuna 
Baia de Cris  pentru anul şcolar 2022-2023 si Proiectul de hotarire nr.2/20222 privind 
aprobarea  reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și privat din Comuna 
Baia de Cris  pentru anul şcolar 2022-2023 

- avizul comisiei pentru invatamint,sanatate si familie ,activitati social –culturale ,culte, 

munca si protectie sociala,protectie copii,tineret ,sport nr. 9/28/27.01.2022 

- adresa nr.4768/4.11.2021 a Inspectoratului Scolar Judetean Hunedoara prin care ne 
solicita ca până la data de 17 decembrie 2021, să transmitem propunerile vizând mentinerea 
retelei scolare sau modificarea acesteia, pentru anul scolar 2022-2023, în vederea 
fundamentării proiectului planului de scolarizare 

- adresa nr.5305/22.12.2021 a Inspectoratului Scolar Judetean Hunedoara prin care 
ne transmite ,,avizul conform” privind reteaua unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si 
privat din Comuna Baia de Cris, pentru anul şcolar 2022-2023 inregistrata la Primaria 
com.Baia de Cris sub nr.148/12/01.2022 

 În temeiul prevederilor art.19, alin.(4), ale art. 61, alin.(2) din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare , ale Ordinului Ministrului Educaţiei 
Naţionale nr. 5511/28.10.2021 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 2022-2023 

 În temeiul prevederilor   ale art.7 din Legea nr 52/2003 privind transparenta 
decizionala in administratia publica,republicata cu modificarile si completarile ulterioare 
precum şi ale art. 129 alin.(2) lit.d),alin.(7) lit.a),art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) si art.243 
alin.(1) lit.a) din Ordonanta de urgentă nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile 
si completarile ulterioare 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.1.  Se aprobă reteaua scolara a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat si 
privat din Comuna Baia de Cris , pentru anul şcolar 2022-2023 conform anexei nr.1 care face 
parte integranta la prezenta hotarire          
            Art.2. Prezenta hotarare poate fi contestata in termen si  potrivit  Legii  contenciosului 
administrativ,  Legea nr.554/2004,  cu modificarile si completarile ulterioare. 
 Art.3. Prezenta hotărâre  se comunică Institutiei Prefectului judetul Hunedoara, 
Inspectoratului Scolar Judetean Hunedoara, Primarului comunei Baia de Cris si unitatilor de 
invatamint nominalizate in anexa nr.1 
 
PREȘEDINTE DE SEDINTA                  CONTRASEMNEAZĂ 
 LEUCIAN ACXENTE                      SECRETAR GENERAL 

              RUSU LUCIA      

         BAIA DE CRIS 31.01.2022 



 
 
 

Nr.de consilieri prezenţi: ____ din totalul de 11, aflaţi în funcţie 
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate ___________, art.5 lit.___) ______  voturi 
Adoptată prin vot deschis 
Voturi pentru __________ 
Voturi împotrivă________ 
Abţineri _______________  

CARTUŞ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,DUPĂ 
SEMNĂTURA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ ŞI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL 
NR.______/_____________ 

Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 
Semnătura persoanei 
responsabile să 
efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 
Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, 
s-a făcut, prin vot deschis, cu majoritate: 

______/__/_____  

 

 □ simplă □ absolută □ calificată 

Art.5 lit. ee) 
Voturi pentru:___ 
Voturi împotrivă:__ 
Abţineri:___ 
Nu a votat:____ 

Art.5 lit. cc) 
Voturi pentru:___ 
Voturi împotrivă:__ 
Abţineri:___ 
Nu a votat:____ 

Art.5 lit. dd) 
Voturi pentru:___ 
Voturi împotrivă:__ 
Abţineri:___ 
Nu a votat:____ 

2 Comunicarea către primar ______/__/_____  

3 Comunicarea către prefectul judeţului ______/__/_____  

4 Aducerea la cunoştinţa publică ______/__/_____  

5 
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 
individual 

______/__/_____  

6 
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte 
juridice, după caz 

______/__/_____  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ANEXA NR.1 LAH.C.L NR.9/2022 

ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
COMUNA BAIA DE CRIS 
CONSILIUL LOCAL 
 
Retea scolara a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat si privat din Comuna Baia de 

Cris , pentru anul şcolar 2022-2023 

Nr.crt Mediu Denumire unitatii de invatamint 
cu personalitate juridica 

Adresa 
Nr.telefon 

Denumire unitate de invatamint fara 
personalitate juridica arondata 

 

1 Rural Gradinita Samariteanul Baia de 
Cris 

Com.Baia de Cris 
Str.Garii nr.2 
0741238396 

- 
 
 
 
 

2 Rural Scoala gimnaziala”Avram 
Iancu”Baia de Cris 
Com.Baia de Cris 

Str.Tribunului nr.18 
0254682109 

- 

3 Rural Scoala gimnaziala”Avram 
Iancu”Baia de Cris 
Com.Baia de Cris 

Str.Tribunului nr.18 
0254682109 

 
     -Scoala primara Risculita  

Sat Risculita nr.177 
 -Scoala primara Tebea  

Sat Tebea nr.219 

 
 
 
PREȘEDINTE DE SEDINTA                            CONTRASEMNEAZĂ 
       LEUCIAN ACXENTE     SECRETAR GENERAL 

             RUSU LUCIA      
 

BAIA DE CRIS 31.01.2022 
 

Nr.de consilieri prezenţi: ____ din totalul de 11, aflaţi în funcţie 
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate ___________, art.5 lit.___) ______  voturi 
Adoptată prin vot deschis 
Voturi pentru __________ 
Voturi împotrivă________ 
Abţineri _______________  
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CARTUŞ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,DUPĂ 
SEMNĂTURA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ ŞI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL 
NR.______/_____________ 

Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 
Semnătura persoanei 
responsabile să 
efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 
Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, 
s-a făcut, prin vot deschis, cu majoritate: 

______/__/_____  

 

 □ simplă □ absolută □ calificată 

Art.5 lit. ee) 
Voturi pentru:___ 
Voturi împotrivă:__ 
Abţineri:___ 
Nu a votat:____ 

Art.5 lit. cc) 
Voturi pentru:___ 
Voturi împotrivă:__ 
Abţineri:___ 
Nu a votat:____ 

Art.5 lit. dd) 
Voturi pentru:___ 
Voturi împotrivă:__ 
Abţineri:___ 
Nu a votat:____ 

2 Comunicarea către primar ______/__/_____  

3 Comunicarea către prefectul judeţului ______/__/_____  

4 Aducerea la cunoştinţa publică ______/__/_____  

5 
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 
individual 

______/__/_____  

6 
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte 
juridice, după caz 

______/__/_____  

 


