
            R O M Â N I A 
JUDEȚUL NEAMȚ 

COMUNA SĂBĂOANI 
CONSILIUL LOCAL 

 
  H O T Ă R Â R E 

Nr. 137 din 16.12.2022 
Privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi 

particular pentru anul şcolar 2023-2024 
 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂBĂOANI; 
Examinând adresele de la Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri” Săbăoani, de la Grădinița 

cu Program Normal ”Sfânta Ana” Săbăoani și de la Clubul Copiilor Săbăoani privind aprobarea 
rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular pentru anul școlar 
2023 - 2024; 

Văzând. 
- prevederile art.61 ale Legii nr. 1/2011- Legea Educaţiei Naţionale, Ordinul 

Ministrului Educației nr.6217/9.11.2022 privind aprobarea Metodologiei privind 
fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, pentru anul 
școlar 2023- 2024; 

- prevederile OME nr. 5511/28.20.2021 pentru aprobarea normelor metodologice 
privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat pentru 
anul școlar 2023 - 2024; 

In temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.d și alin.7 lit.a, art.139 și art.196,197 și 198 
din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu completările și modificările ulterioare; 

 
H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E : 

 
Art.1. Funcţionarea pe raza comunei Săbăoani a următoarei reţele şcolare, pentru anul 

şcolar 2023-2024: 
a) –Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Săbăoani - nivel preşcolar, primar, gimnazial, 

liceal teoretic – unitate cu personalitate juridică; 
b) Grădinița cu Program Normal Traian – comuna Săbăoani - nivel preşcolar, – 

structură  arondată Liceului Teoretic "Vasile Alecsandri" Săbăoani; 
c) Grădiniţa cu Program Normal "Sfânta Ana" Săbăoani - nivel preşcolar; 
d) Clubul Copiilor Săbăoani- nivel preșcolar, primar și gimnazial. 
Art.2. De aducerea la îndeplinire a prezentei răspunde secretarul general al comunei 

prin comunicarea ei autorităţilor în cauză.      
 
                                          

         Contrasemnează,  Președinte de ședință, 
    SECRETAR GENERAL,        CONSILIER , 
 Ec. ROBU MARICICA            ANTOCI IOSIF  
 

 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 17 voturi ”pentru”, 0 ”impotrivă” 0 ”abțineri” fiind 

prezenți  17  consilieri locali din totalul de 17 consilieri. 



 

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,  
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI 

NR….../2022 
Nr. 
crt. OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 
Semnătura persoanei 

responsabile să 
efectueze procedura 

0 1 2 3 
1 Adoptarea hotărârii1) …./…../2022  
2 Comunicarea către primarul comunei2) …./…../2022  
3 Comunicarea către prefectul județului3) …./…../2022  
4 Aducerea la cunoștință publică4+5) …./…../2022  
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) ...../...../2022  

6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), 
după caz 

…./…../2022  
Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 

1) art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate 
absolută sau simplă, după caz.”; 

2) art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 
3) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al 

comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...; 
4) art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, 

prin grija secretarului general al comunei.; 
5) art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li 

se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 
6) art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la 

cunoștință publică.”; 
7) art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data 

comunicării către persoanele cărora li se adresează.” 
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