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Nr. 6740/03.12.2020 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind organizarea reţelei şcolare la nivelul unităţii administrativ-teritoriale Comuna Urecheşti Judeţul 

Bacău, pentru anul şcolar 2021-2022 

Primarul Comunei Urecheşti, Judeţul Bacău 

A vând în vedere: 
• Adresa nr. I 05989/87/10.1 1.2020 înaintată de către Inspectoratu I Şcolar Judeţean Bacău, prin care

solicită emiterea Raportului argumentativ şi a Proiectului de reţea şcolară pentru anul 2021-2022 ;
• Adresa nr. 1195/10.12.2020, înaintată de către Şcoala Gimnazială Urecheşti, judeţul Bacău;
• Nota de fundamentare nr. 1196/10.12.2020 inaintata de Directorul Şcolii Gimnaziale Urecheşti,

domnul Lazăr Răducu Constantin;
• Referatul pentru aprobare nr. 6741/03.12.2020 formulat de catre d-l primar al Comunei Urechesti,

jud. Bacau;
• Rapo1tul compartimentului de resort nr. 6876/10.12.2020;

_ Potrivit pt'P.ve.derilor: 
• Art. 19, art. 20, art. 45 cţ_lin, (5) si alin. (6) s.i art 61 din Legea nr. I /20.11 Legea eduoutici

nationale, cu modificarile si completarile ulterioare;
• OMEN 5599/2020 pentru Metodologia privinf fundamentare cifrei de şcolarizare pentru

învăţământul preuniversitar de stat, evideţa efectivelor de preşcolari, şi elevi şcolarizaţi în unităţile
de învăţământ partciular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei
unităţilor de învăţământ pentru anul şcolar 2021-2022;

• art. 129 alin. (2) lit d), alin. (7) lit a), art 173 alin. (I) lit. d) si alin. (7) lit a) din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

ln temeiul a1t. 136, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

Propune adoptarea prezentului Proiect de hotărâre 
în forma şi continuţul următor: 

Art. 1. - Se aprobă organizarea reţelei şcolare la nivelul Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna 
Urecheşti Judeţul Bacău. pentru anul <;col ar 7071-707?, ,0nfr0m Anexei nr. I, curo foco pmte integrant11. ln pt C:L<.:llld 

Hotărâre. 
Art. 2. - Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data aducerii la cunostinţă în condiţiile legii şi se comunică 

prin grija Secretarului General al Comunei Urecheşti, Şcolii Gimnaziale Urecheşti, Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Bacău, Primarului Comunei Urecheşti şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău, în vederea verificării legalităţii. 

Art. 3. - Prezenta Hotărâre poate fi atacată în termen de 30 zile la Tribunalul Bacău - Secţia a n a Civilă 
şi de Contecios Administrativ şi Fiscal, potrivit prevederilor Legii 554/2004 privind conteciosul administrativ cu 
modificările şi completările ulterioare, respectându-se procedura prealabilă. 

Avizat pentru legalitate, 
Secretarul General al Comunei Urecheşti 

Cichindel Cristinei 


