
    
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL  
 

HOTĂRÂRE 

privind revocarea Hotărârii nr. 110 din 17.12.2020 adoptată de Consiliul Local al Comunei 

Bicazu Ardelean și aprobarea organizării rețelei școlare din Comuna Bicazu Ardelean 

pentru anul școlar 2021-2022conform avizului 15818 din 21.12.2020 al Inspectoratului 

Școlar Județean Neamț 

Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, întrunit în şedinţă extraordinară, 

Având în vedere: 

- prevederile art. 24 alin. (3) lit. b) din Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 5599 

din 21.09.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru 

învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de 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 2021 - 2022, ale art. 19 din 

Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, modificată și completată; 

 - Hotărârea nr. 110 din 17.12.2020 adoptată de Consiliul Local al Comunei Bicazu 

Ardelean; 

             - documentația înaintată cu adresa nr. 9953 din 21.12.2020 Inspectoratului Școlar 

Județean Neamț pentru emiterea avizului conform pentru aprobarea organizării rețelei școlare din 

Comuna Bicazu Ardelean pentru anul școlar 2021-2022; 

Analizând raportul de aprobare nr. 9974 din 21.12.2020 al domnului primar al comunei 

Bicazu Ardelean și raportul de specialitate nr. 9973 din 21.12.2020 al secretarului general al 

comunei Bicazu Ardelean, conform cărora Hotărârea nr. 110 din 17.12.2020 a fost adoptată de 

Consiliul Local al Comunei Bicazu Ardelean și nu a fost contrasemnată de secretarul general 

motivat de neîndeplinirea condiției prevăzute de art. 24 alin. (3) lit. b) din Ordinul Ministerului 

Educației Naționale nr. 5599 din 21.09.2020, respectiv în lipsa avizului conform al 

Inspectoratului Școlar Județean Neamț pentru aprobarea organizării rețelei școlare din Comuna 

Bicazu Ardelean pentru anul 2021-2022, hotărâre care nu a fost contrasemnată de legalitate de 

secretarul general motivat de situația prezentată anterior; 

Luând în considerare: 

-avizul conform nr. 15818 din 21.12.2020 al Inspectoratului Școlar Județean Neamț și 

aprobarea organizării rețelei școlare din Comuna Bicazu Ardelean pentru anul școlar 2021-2022, 

primit ulterior adoptării H.C.L. nr. 110 din 17.12.2020 și înregistrat sub nr. 9932 din 21.12.2020 

la Primăria comunei Bicazu Ardelean; 

- Luând în considerare ordinea de zi suplimentată și aprobată astfel cum a fost 

suplimentată, proiectul de hotărâre și avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. a), ale  art. 139 alin. (1) 

raportat la art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 

2019 privind Codul administrativ 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 – (1) Se revocă Hotărârea nr. 110 din 17.12.2020 adoptată de Consiliul Local al 

Comunei Bicazu Ardelean pentru neîndeplinirea condiției prevăzute de art. 24 alin. (3) lit. b) din 

Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 5599 din 21.09.2020, respectiv în lipsa avizului 

conform al Inspectoratului Școlar Județean Neamț pentru aprobarea organizării rețelei școlare 

din Comuna Bicazu Ardelean pentru anul 2021-2022. 



(2) Se aprobă organizarea rețelei școlare din Comuna Bicazu Ardelean pentru anul 2021-

2022, în baza avizului conform nr. 15818 din 21.12.2020 al Inspectoratului Școlar Județean 

Neamț, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta. 

Art. 2 - (1) Secretarul General al Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea 

prezentei hotărâri primarului comunei Bicazu Ardelean și Instituției Prefectului  Județului Neamț 

în vederea exercitării controlului de legalitate. 

(2) Compartimentul Resurse Umane, Monitorizarea Procedurilor Administrative, Arhivă, 

Corespondență, aflat în coordonarea secretarului general va asigura publicarea prezentei hotărâri 

în Monitorul Oficial Local pe site-ul https://comunabicazuardelean.ro/hotarari-ale-consiliului-

local-2/. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Țepeș Greuruș Gheorghe 

 

 

                                                                                              Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța 

 

 

 

Nr. 110 din 23.12.2020 

NOTĂ:  

Adoptată în ședința extraordinară din 23.12.2020 cu un număr de 13 voturi “pentru”, 0 voturi 

“contra” și 0 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri prezenți.   
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Anexa nr. 1 la HCL nr. 111 din 23.12.2020 

 

 

REȚEAUA ȘCOLARĂ A COMUNEI BICAZU ARDELEAN 

pentru anul școlar 2021-2022 

 

 

Unităţi de învăţământ pentru 

nivelul secundar superior 

sau liceal 

Şcoala Gimnazială 

Numele Şcoala Gimnazială Nr. 1, Comuna Bicazu Ardelean 

Denumirea localității Comuna Bicazu Ardelean 

Nivelul şcolarizat PRE, PRI, GIM 

Adresa Sat Bicazu Ardelean nr.11, comuna Bicazu  Ardelean, 

tel/fax: 0233255320, e-mail scbicazuardelean@isjneamt.ro   

 

Unitatea de învăţământ cu 

personalitate juridică  (PJ) 

Şcoala Gimnazială Nr.1, Comuna Bicazu Ardelean 

Denumirea unităţii de 

învăţământ arondate (AR) 

Şcoala Gimnazială Nr.2, Sat Telec 

Nivelul şcolarizat PRE, PRI, GIM 

Adresa Sat. Telec nr.594, comuna Bicazu Ardelean, tel/fax: 

0233255320, e-mail scbicazuardelean@isjneamt.ro   

 

Unitatea de învăţământ cu 

personalitate juridică  (PJ) 

Şcoala Gimnazială Nr.1, Comuna Bicazu Ardelean 

Denumirea unităţii de 

învăţământ arondate (AR) 

Grădiniţa cu program normal nr.1, Sat Telec 

Nivelul şcolarizat PRE 

Adresa Sat. Telec nr. 353, comuna Bicazu Ardelean, tel/fax: 

0233255320, e-mail scbicazuardelean@isjneamt.ro   

 

                                                                                            




