
 

 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  TEACA 
 
   

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza 

U.A.T. Teaca pentru anul şcolar 2022-2023 

 

 

Consiliul Local al  Comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud, întrunit în şedinţa ordinară in 

data de 27.01.2022 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului nr. 9244/2021,  

- raportul compartimentului de specialitate nr. 9245/2021,  

- adresa transmisă de Inspectoratul Școlar Județean  nr.9047/ 09.11.2021 , înregistrată la 

nr.9227 din  16.11.2021; 

- adresa nr.3107/2021, a Liceului ”CONSTANTIN ROMANU VIVU„-Teaca înregistrată 

la Primăria Teaca cu  nr.9284/ 2021  privind structura rețelei școlare pentru anul școlar 2022-

2023; 

           - adresa Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud nr. 10556 din 17.12.2021 prin 

care se comunică avizul conform pentru organizarea rețelei școlare a unităților de învăţământ 

preuniversitar de pe raza U.A.T. Teaca pentru anul şcolar 2022-2023 

- avizul  Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Teaca; 

În conformitate cu prevederile: 

-  art.19 alin.(4) si art.61 alin. (1) și alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare ; 

- Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5511/2021, privind aprobarea Metodologiei 

pentru fundamentarea cifrei de școlarizare  pentru învățământul preuniversitar de stat ,evidența 

efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum  și 

emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar 

pentru anul școlar 2022-2023; 

- Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 129  alin (2), lit. d) și alin.(7), lit. a) și art. 139 alin 1 din O.U.G. 57/ 2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 In temeiul art. 196, alin.(1) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1. Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din 

raza teritorială a comunei Teaca pentru anul şcolar 2022-2023, conform anexei care face parte 

integranta din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi ”pentru” din 14 

consilieri prezenți la ședință, din 15  consilieri în funcție. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică și se  comunică : 

- Institutiei Prefectului-Judeţul Bistriţa-Năsăud  

- Inspectoratului Şcolar Judeţean   Bistrița-Năsăud 

- Primarului comunei Teaca  

 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          CONTRASMNEAZĂ, 
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Nr. 1 din  27.01.2022 

 


