
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
COMUNA COLONESTI           
CONSILIUL LOCAL  
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea organizării retelei scolare in comuna Colonesti judetul Bacau pentru anul 

scolar 2014-2015 
 

 Consiliul local al comunei Coloneşti, judeţul Bacău, întrunit în şedinţa extraordinară in data de 
30.12.2013; 
 Având în vedere: 
 Avizul Conform acordat de catre Consiliul de administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Bacău in şedinta din data de 18.01.2013 inregistrat la nr. 668 din 24.01.2013 şi la Primăria comunei 
Coloneşti la nr. 470 din 07.02.2013 cu precizarea că nu sunt modificări față de reteaua scolară 2013-
2014. 
 Adresa nr.733 din 02.12.2013 înregistrată la Școala Gimnazială Colonești judetul Bacău privind 
nota de fundamentare care sustine propunerile din anexele proiectului de scolarizare pentru anul de 
învățămănt 2014-2015. 
          Expunerea de motive a primarului nr.4937 din 19.12.2013 prin care se propune aprobarea 
aprobarea organizării reţelei şcolare in comuna Coloneşti judeţul Bacău pentru anul şcolar 2014-2015; 
           Proiectul de hotărâre nr.4938 din 19.12.2013, iniţiat de primarul comunei Coloneşti prin care se 
propune aprobarea aprobarea organizării reţelei şcolare in comuna Coloneşti judeţul Bacău pentru anul 
şcolar 2014-2015; 

Prevederile art.23 din Legea nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale; 
Prevederile art 61 si 63 din Legea 1/2001 Legea educaţiei naţionale; 

 Instrucţiuni nr. 2 din 17.02.2011 ale Ministrului Educaţiei , Cercetării, Tineretului si Sportului; 
 În temeiul prevederilor art. 36, alin. (6) lit.a) pct.1, art. 45 alin (1) , art. 117, lit. a) şi art. 124 din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locală, republicată, cu completările şi modificările 
ulterioare, adoptă următoarea, 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1.  Se aprobă organizarea reţelei şcolare in comuna Coloneşti judeţul Bacău pentru anul şcolar 2014-
2015 conform anexei care face parte din prezenta hotărăre. 
 
Art.2.  Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege 
Instituţiei Prefectului – Judeţului Bacău precum, primarului comunei Coloneşti, I.S.J. Bacău şi 
conducerii unitaţilor şcolare Coloneşti. 
 

                                                        Contrasemnează 
       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR COMUNĂ  
                   Bîrsan Neculai                                                           Brandiu Ionel 
 
 
 

   
Nr.57 din 30.12.2013 
 
 
 
 
Prezenta hotărăre a fost adoptată cu ….. voturi, …… voturi împotrivă 0 abțineri. 
Au participat la sedinta ordinară un nr.de ……. consilieiri din 11 aleși. 
 
 


