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ROMÂNIA 

JUDETUL BACAU 

COMUNA SOLONT 

CONSILIUL LOCAL 
Tel/fax 0234.387780/0234.387701 

e-mail: secretar@comunasolont.ro 

   

HOTARARE 

Privind aprobarea organizarii retelei scolare pe raza U.A.T. COMUNA 

SOLONT pentru anul scolar 2022-2023 

Nr. 4/31.01.2022 

 

PRIMARUL COMUNEI SOLONT, 

 

Avand in vedere: 

-respectarea prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/ 2005 privind 

asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea 87/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- respectarea prevederilor HG nr.21/2007 privind aprobarea Standardelor de 

autorizare şi de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar; 

-respectarea prevederilor HG nr.22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare 

instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor 

furnizoare de educaţie; 

-respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice; 

-încadrarea strictă în numărul de posturi aprobat de Ministerul Educaţiei; 

- prevederile din OMEN NR.5511/28.10.2021, 

-respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 72/2013  privind aprobarea 

normelor metodologice pentru determinarea costului standard pe elev/preşcolar  şi 

stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se 

asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza 

costului standard pe elev/preşcolar, cu modificările şi completările unterioare; 

-      Nota de fundamentare nr.7223/23.11.2021. 

-    Adresa Inspectoratului Scolar Judetean nr. 10691/22.12.2021 prin care ni s-a 

acordat avizul favorabil, 

In baza  dispozitiilor  art.  129 (2) lit. "a",  alin.  (3) lit. "c",  art.  140 (1) si 

(3),  ale art. 154 (1),  art  196 (1)  lit.a)  art  197 (1)   si ale art. 243  (1)  lit.a  si b   

din  Ordonanta  de Urgenta  a Guvemului  nr. 57 /2019   privind Codul  Administrativ,  

    

PROPUNE: 

 

Art.1 Se aproba organizarea retelei scolare pe raza Unitatii Administrativ 

Teritoriale Comuna Solont pentru anul scolar 2022/2023, conform anexei la prezenta 

hotarare, care face parte integranta din aceasta. 
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Art.2 Prezenta hotarare se va inainta primarului comunei, directorului Scolii 

Gimnaziale Solont, Inspectoratului Judetean Scolar Bacau si Institutiei Prefectului – 

Judetul Bacau. 

 

 

       Preşedinte de şedinta ,                                                         

       CONSILIER LOCAL                                              Contrasemneaza 

       FERENȚ FRANCISC   Secretarul general al comunei Solonț 

                                                                                   Matei Lăcrămioara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII 

CONSILIULUI LOCAL NR. 4 / 31.01.2022  

Operaţiuni efectuate  Data ZZ/LL/AN  

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura  
 

1  2  3  
 

Adoptarea hotărârii1) s-a făcut cu majoritate  

simplă  absolută  calificată2 

31/01/2022   

 

Comunicarea către primar2) 31.01.2022   
 

Comunicarea către prefectul judeţului3) 31.01.2022   
 

Aducerea la cunoştinţa publică4)+5) 31.01.2022   
 

Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual4)+5) 

. . . . . . . . . ./. . . . . . . . 

. ./. . . . . . . . . . 

  

 

Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte 

juridice7), după caz 

31.01.2022   
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