
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 

Unitatea Administrativ - Teritorială SĂRATA 
PRIMAR 

 

Nr. MOL /3726  din 08.12.2021 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea  rețelei școlare din comuna Sărata, județul Bacău  pentru anul școlar 2022-2023 
  

Consiliul Local al comunei Sărata, județul Bacău,întrunit în ședința ordinară în data 
de......., 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 3726/1 din 08.12.2021 al primarului comunei , în calitatea sa de initiator, prin 
care se susține necesitatea și oportunitatea aprobării organizării rețelei școlare din raza U.A.T. comuna 
Sărata pentru anul școlar 2022-2023; raportul de specialitate nr.7743 din 09.12.2021,  întocmit de 
compartimentul resurse - umane , prin care se motivează în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea 
adoptării proiectului de hotărâre ;avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local Sărata; 
În baza prevederilor :  

−  art.19 alin.(4), art.20 alin.(1) și ale art.61 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare; art.24 din Anexa la O.M.E.N. nr. 5511/2021 pentru aprobarea 
Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, 
evidenţa efectivelor de antepreşcolari/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 2022 - 2023; art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.a) și ale art.139 alin.(1) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; art.7alin.(2)  din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică,republicată  ; 
Luând în considerare: 

− Adresa Inspectoratului Școlar Județean Bacău nr. 10229/75/17.11.2021, înregistrată la Primăria 
comunei Sărata sub nr.7407/ 22.11.2021; 

− Adresa Școlii Gimnaziale nr.1 Sărata nr.2309/08.12.2021, înregistrată la Primăria comunei Sărata 
sub nr.7722 din 08.12.2020; 

−  Raportul argumentativ privind structura rețelei  școlare din comuna Sărata, județul Bacău  pentru 
anul școlar 2022 – 2023 înregistrat sub nr. 7759 /09.12.2021; 

În temeiul art.136 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
 

Adoptă prezenta  

HOTĂRÂRE: 
 

 

Art. 1. Se aprobă  rețeaua școlară din comuna Sărata, județul Bacău  pentru anul şcolar 2022-2023, 
conform Anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 

Art. 2. Cu drept de contestare, în condiţiile Legii nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare, la 
instanţa de contencios administrativ competentă. 

Art. 3. Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de către Primarul comunei Sărata și Școala Gimnazială nr.1 
Sărata. 

Art. 4. Prezentul proiect de  hotărâre va fi comunicat Inspectoratului Școlar Județean Bacău în vederea 
emiterii avizului conform, precum și spre cunoștința publică , în secțiunea Monitorul Oficial Local (MOL) 
– subsecțiunea Hotărârile autorității deliberative – pe site-ul : www.comuna-sarata.ro 

 
 

 Inițiator, Primar    Avizat, Secretarul general al comunei Sărata 
   Argatu Irina           Cristina Sandu  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.comuna-sarata.ro/


 
Anexa la Proiectul de Hotărâre nr.3726 din  08.12.2021 
 
 

REȚEAUA 
unităților de învățământ preuniversitar care vor funcționa în anul școlar 2022-2023  

în comuna Sărata, județul Bacău  
 

 
Nr. 
Crt. 

Unitatea de 
învățământ 

Unitatea de 
învățământ cu 
personalitate 
juridică căreia 
îi aparține 
unitatea de 
învățământ  

Statul 
(PJ)/ 
(AR) 

Adresă 
(localitate, 
str., nr.) 

Formă 
de 
proprieta
te 

Număr  estimat de 

 

Antepreșcolari Preșcolari Elevi 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Școala 
Gimnazială 

Nr.1, 
comuna 
Sărata 

Școala 
Gimnazială 

Nr.1, comuna 
Sărata 

PJ Sat/ 
Comuna 
Sărata,  

str. Stațiunii, 
nr.165 

publică 0 0 125 

2 Grădinița 
cu program 
normal nr.1 

Sărata 

Școala 
Gimnazială 

Nr.1, comuna 
Sărata 

AR Sat/ 
Comuna 
Sărata,  

str. Plopilor, 
nr.10 

publică 0 33 0 

 
 
 
Inițiator, Primar     Avizat, Secretarul general al comunei Sărata 
Argatu Irina                 Cristina Sandu 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, Consiler 
Dârjănescu Radu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 

Unitatea Administrativ - Teritorială SĂRATA 
PRIMAR 

 

Nr.3726 din 08.12.2021 

 
Subsemnata Argatu Irina, în calitate de Primar al comunei Sărata, judeţul Bacău  
 În temeiul prevederilor art.136 alin.(1) și alin.(8) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 – Codul 
Administrativ și ale art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, îmi exprim iniţiativa de promovare a unui 
proiect de hotărâre privind aprobarea  rețelei școlare din comuna Sărata, județul Bacău  
pentru anul școlar 2022-2023, pentru motivarea căruia înaintez Consiliului Local al comunei 
Sărata prezentul 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 3726/1 din 08.12.2021 al primarului comunei , în calitatea sa de initiator, prin 
care se susține necesitatea și oportunitatea aprobării organizării rețelei școlare din raza U.A.T. comuna 
Sărata pentru anul școlar 2022-2023; raportul de specialitate nr.7743 din 09.12.2021,  întocmit de 
compartimentul resurse - umane , prin care se motivează în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea 
adoptării proiectului de hotărâre ; 
În baza prevederilor :  

−  art.19 alin.(4), art.20 alin.(1) și ale art.61 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare; art.24 din Anexa la O.M.E.N. nr. 5511/2021 pentru aprobarea 
Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, 
evidenţa efectivelor de antepreşcolari/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 2022 - 2023; art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.a) și ale art.139 alin.(1) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; art.7alin.(2)  din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică,republicată  ; 
Luând în considerare: 

− adresa Inspectoratului Școlar Județean Bacău nr. 10229/75/17.11.2021, înregistrată la Primăria 
comunei Sărata sub nr.7407/ 22.11.2021; 

− adresa Școlii Gimnaziale nr.1 Sărata nr.2309/08.12.2021, înregistrată la Primăria comunei Sărata 
sub nr.7722 din 08.12.2020; 

− Nota de fundamentare a proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2022 – 2023 în cadrul  
Școlii Gimnaziale nr.1 Sărata nr. 2308/08.12.2021; 

 
Propun Consiliului Local al comunei Sărata adoptarea proiectului de hotărâre privind 

aprobarea  rețelei școlare din comuna Sărata, județul Bacău  pentru anul școlar 2022-2023, 
conform anexei la proiectul de hotărâre. 

 
 

Primar, 
Argatu Irina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
Unitatea Administrativ - Teritorială SĂRATA 
Compartiment Resurse Umane 

 
Nr. 7743 din  09.12.2021 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
 
 
 Subsemnatul Dârjănescu Radu, consilier în cadrul compartimentului resurse umane, 
având în vedere: 

− adresa Inspectoratului Școlar Județean Bacău nr. 10229/75/17.11.2021, înregistrată la 
Primăria comunei Sărata sub nr.7407 din 22.11.2021; 

− adresa Școlii Gimnaziale nr.1 Sărata nr.2309 din 08.12.2021, înregistrată la Primăria 
comunei Sărata sub nr.7722 din 08.12.2020; 

− prevederile art.19 alin.(4), art.20 alin.(1 și ale art.61 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011; 

− prevederile art.24 din Anexa la O.M.E.N. nr. 5511/2021 pentru aprobarea Metodologiei 
privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, 
evidenţa efectivelor de antepreşcolari/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 2022 - 2023; 

− prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.a) și ale art.139 alin.(1) din O.U.G. 
nr.57/2019 – Codul Administrativ. 
 

Vă fac cunoscut că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru inițierea și 
promovarea unui proiect de hotărâre privind: organizarea rețelei școlare din raza U.A.T. 
comuna Sărata pentru anul școlar 2022-2023, în vederea transmiterii către Inspectoratului 
Școlar Județean Bacău pentru obținerea AVIZULUI CONFORM. 

 
 

Consilier, 
Dârjănescu Radu 

 


