
privind reteaua  scolari pentru anul 2015-2016 

Consiliul Local al orauLui Comneti, jude4ul Bacäu, Intrunit in sedina ordinarã 
din data de 26.03.2015; 

A win d in vedere: 
- Rcferatul nr. 32707 din 1 9.012() IS al Biro u/ui juridic vi execulãri si/lie din cadrul 

aparatului de specialitate a! Primarului orasului Comãncti, prin care se sohcitä solutionrea 
plângerii formulate de Inspectoratul Scolar Judetean Bacãu prin intermediul Institutici 
Prefectului judetului  Bacãu: 

- Expunerea de motive nr. 32708119.03.2015 a Primarului oraului Comaneti; 
- Adresa nr. 27677115.01.2015 emisã de Inspectoratul Scolar Judetean Bacãu 
- Adresa nr. GR13765 din 24/02.2015. emisà de 1nstituia Prefectului judcului Bacäu 5i 

inregistratä La institutia noastrã sub nr. 31336 din 26.02.2016; 
- HCL nr. 2/2801.2015 privind organizarea retelei  co1are la nivelul OrauLui Comäncti 

pentru anul 2015-2016; 
- Avizele favorabile ale cornisfilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

Oraului Comãneti: 
In conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 1/05.01.2011 a educaiiei nationale, cu modi6cArile Si  completarile ulterioare; 
- ORDINULuI MINISTERUL Lii EDUCTIEI NA TIONALE nr. 4894/10.11.2014 privind 

aprobarea Metodologici pentru fundamentarea cifrei de colarizare pentru invãtamãntul 
preuniversitar de star finantat de l.a bugetete locale i de la bugetul de stat si emilerca avizului 
conform in vederea organizaril retelei  unitãtilor de invatãmãnt preuniversitar pentru anul co1ar 
2015-2016. 

- Legii 215/2001 a administratiei publice locale- art. 23 aIm. (1), republicatä, cu 
modificarile si completãrile ulterioare. 

In temeiul art. 36 alin. (2), lit.a 4i lit. d), aIm. 6 Lit, a) pct. I si art.45 aIm. 1 din Legea 
nr.215/2001 privind administra(ia publicä Iocalä, republicatã, cu rnoditicàrile Si 

completãrile u Iterloare, adoptä urmätoarea: 

IN (0 TA 2 1 SFI IE. 
Art.1. Consiliul Local al oraului Coniiinesti respinge plãngerea lormulath de 

Inspectoratul Scolar Judelean Bacàu prin intermediul Institutiel Prefectului judeului Bacu. 
Art-2. Consiliul local at orau1ui Comãnesti mentine H.C.L. nr. 2/28.01.20/5 privind 

organizarea refrlei .co1are la nivelul Oruu/ui (ománeIi pentru anul 2015-2016.. 
Art.3 Prezenta hotärãre se va comunica lnstitutiei Prefectului - Judetul Bacu. 

Prirnarului oraului Cornänesti, Inspectoratului Scolar Judetean l3acãu, directiilor, serviciilor i 
compartirnentelor intcrcsate din cadrul hAT - orau1 Comäneti. 
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