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  HOTARAREA NR. 3 

Din 27.01.2021 

Privind avizul conform al   Planului de şcolarizare preuniversitar de stat pentru anul şcolar 

2021/2022 la nivelul comunei Măgireşti” 

 

 
Consiliul Local al comunei Măgireşti, judeţul Bacău,  

 

Văzând: 

 Avizul conform al ISJ Bacau 11631 prin care se avizeaza  Proiectul   retelei  de şcolarizare la 

nivelul comunei Măgireşti pentru perioada 2021/2022, 

 Referatul de aprobare  al primarului comunei Magiresti inregistrat sub numarul 

366/15.01.2021 

 Raportul  compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate a primarului 

comunei Magiresti inregistrat sub numarul 367/15.01.2021 

 Raportul de avizare favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei 

Magiresti  

 

In baza  prevederilor: 

 art 61 alin 2  din Legea nr. 1/2011, Legea educaţiei naţionale 

 art. 129, alin 2 si alin 7, lita, art. 173 alin 1, lit d si alin 7 din OUG 57/2019, privind Codul 

Administativ, 

     In temeiul prevederilor art. 129, 139, 196 alin 1, lit a din OUG 57/2019, privind Codul 

Administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

     

    Art.1 Se aproba  Proiectul planului  de scolarizare pentru unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat pentru scolar 2021-2022, la nvelul comunei Măgireşti, identificate astfel: 

 Scoala  gimnazială Măgireşti, comuna Măgireşti, cu personalitate juridică Scoala  gimnazială 

Măgireşti, comuna Măgireşti, cu personalitate juridică, situata pe strada ep. Ioachim Mares, 

forma de proprietate: publica, numar total copii 217 copii, din care nr. anteprescolari: 12, numar 

prescolari: 34 si numar elevi:171  ” 

         Art 2 Prin grija secretarului comunei Măgireşti, prezenta hotărâre se va comunica: 

 Instituţiei Prefectului judeţului Bacău 

 Primarului comunei Măgireşti 

Directorului şcolii cu clasele I-VIII Măgireşti  si va fi publicată, prin afişare la sediul şi pe site-ul 

Primăriei comunei Măgireşti 

 

Preşedinte de şedinţă                                        

          consilier                                                                                  contrasemnează 

Cernat Faluta                                                         secretar general comuna Magiresti 

                                                                                                 Bucurel Iulia Mihaela 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu  13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă,  0 abţineri de cei  13 consilieri 

locali prezenţi 


