
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TIBUCANI

PROTECT DE HOTARARE
privind desemnarea domnului primar, iOAN RUSU pentru a intreprinde

demersurile legale/ in vederea reprezentdrii intereselor Consiliului LEal al
comunei Tibucani, ale Primarului comunei fibucani 9i ale Unitltii

Administrativ - Terituriale fibucani, iudelul eaml cu priyirc la obtinerca
avizului conform in vederca organizlrii rctelei uoitdlilot de invd!,ment

prcuniversitar de pe raza Comunei Tibucani, pentru anul rcolar 2022-2023,
inregistat sub Nn 79 din 2 noiembie 2027

BALUT MARrus rot{uT, viceprimarul comunei Tibucani, judetul Neamt;
Avend in vedere prevederile Ordinului Munistrului Educatiei Nr,551U28.10,2021

pentru aprobarea l'4etodolooiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru
invdtdm6ntul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de antepretcolari/prescolari si

elevi scolarizali in unit5tile de inv;t6mant particular, precum 9i emiterea avizului conform
in vederea organiz5rii retelei unitEtilor de inv5$mant preuniversitar pentru anul scolar
2022-2023;

in temeiul dispozitiilor art. 139 alin. (3) lit a) din Ordonanta de Urgentd a

Guvernului RomAniei Nr. 522019 privind Codul Administrativ;

HOTARASTE:

AII-I Se aprob5 desemnarea domnului primar, IOAN RIrSU pentru a
intreprinde demersurile legale, in vederea reprezent5rii intereselor Consiliului Local al
comunei Tibucani/ ale Primarului comunei Tibucani Si ale unit5tii Administrativ -
Teritoriale Tibucani, judetul Neamt cu privire la obtinerea avizului conform in vederea
organizlrii relelei unitEtilor de invEltmant preuniversitar de pe raza Comunei Tibucani,
pentru anul scolar 2022-2023.

AIL4 Primarul comunei va duce la indeplinire prevederile prezentei hot;rari,
AIL3, Secretarul comunei va indinta si comunica prezenta hotdrere autorit5tilor

si persoanelor interesate si o va aduce la cunostintd publicE prin aflsaj la sediu institutiei.

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL,
Jr. Coca Ambrosd
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SECRETAR GENERAL
Nr, 7483 din 2 noiembrie 2021

RAPORT
cu privirc la Proiectul de hotdrere privind desemnarea domnului primar, IOAN

RUSU Nntru a intepinde demersurile legale, in vederca rcprezentdrii
intereselor Consiliului Leal al comunei fibucani, ale Primarului comunei

Tibucani si ale Unitllii Administrativ - leib ale ,Tibuani, judetut tteamt cu
privirc la obtinerea avizului conform in vederea organiz'rii rcblei unitdrilor

de inuatdmefi preuniversitar de pe taza Comunei Tibucani, Fntru anul scolar
2022-2023, inregistrat sub ltn 79 din 2 noiembrie 2027

lr, Coca AmbrosS, secretarul general al comunei Tibucani, judetul Neamt;
VSzand Proiectul de hotSrAre privind desemnarea domnului primar, IOAN RUSU

pentru a intreprinde demersurile legale, in vederea reprezentdrii intereselor Consiliului
Local al comune! Tlbucani, ale Primarului €omunei Tibucani si ale Unit5!ii Administrativ -
Teritoriale Tibucani, judetul Neam! cu privire la obtinerea avizului conform in vederea
organizSrii retelei uniulilor de invitimant preuniversitar de pe raza Comunei Tibucani,
pentru anul scolar 2022-2023, inregistrat sub Nr. 79 din 2 noiembrie 2020, initiat de
Domnul viceprimar, BiLUT MARIUS IONUT, proiect de hotErere insolit 5i de Referatul
de aprobare al acestuia, intocmit de Domnul viceprimar, BALUT MARIUS IONUf si
inregistrat sub Nr.7481 din 2 noiembrie 2020, din care cit5m: ,,Avand in vedere
prevederile Ordinului Munistrului Educatiei Nr.5511/28.10.2021 pentru
aprobarea l4etodologiei privind fundamentarea cifrei de gcolarizare pentru inv;lEmantul
preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de anteprescolari/prescolari si elevi scolarizati
in unitttile de invttiment particular, precum si emiterea avizului conform in vederea
organizirii relelei unitEtilor de invi!5ment preuniversitar pentru anul scolar 2022-2023,,.

Analizand actul normativ susmentionat/ acest proiect de hotErare intrunegte
conditiile cerute de lege, precum si considerentele consemnate in proiectul de hoGrere
9i in referatul de aprobare al acestuia, apreciem c; desemnarea domnului primar, IOAN
RUSU pentru a intreprinde demersurile legale, in vederea reprezen$rii intereselor
Consiliului Local al comunei Tibucani, ale Primaruluj comunei Tibucani si ale Unitltii
Admlnistrativ - Teritoriale Tibucani, judetut Neam! cu privire la obtinerea avizului
conform in vederea organiz5rii retelei unitttilor de inv5tdm6nt preuniversitar de pe raza
Comunei Tibucani, pentru anul gcolar 2022-2023, este legalS.

SECRETAR GENERAI,
Jr. Coca Ambrcsd
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VICEPRIMAR
Nr. 7481 din 2 noiembrie 2021

REFERAT
de aprobare a Proiectului de hotdrere privind desemnarea domnului primar,
IOAN RUSU pentru a intrcprinde demersurile legale, in vederca rcprezentdrii

intercselor hnsiliului Local al comunei fibucani, ale primarului comunei
Tibu@ni fi ale Unitdtii Administrativ - Teritoriale fibucani, judelul lteamt cu
privirc la oblinerea avizului conform in vederea otganizerii rctelei unitdtitor

de invdtlment preuniversitar de pe ruza Comunei fibucani, pentru anul iolar
2022-2023, inregistrat sub Nn 79 din 2 noiembrie 2O2t

BiLUT MARIUS IONUT, viceprimarut comunei Tibucani, judelul Neam!, in
calitate de initiator al acestui proiect de hotirare;

Avand in vedere prevederile Ordinului t,tunistrului Educatiei Nr.5511/28,10.2021
pentru aprobarea l,letodolooiei privind fundamentarea cifrei de gcolarizare pentru
invEltmentul preuniversitar de stat, evidenla efectivelor de antepregcolari/pregcolari 9i
elevi gcolarizatiin unitSlile de invt!5ment particular, precum 9i emiterea avizului conform
in vederea organiz5rii retelei unit;tilor de inv5tBment preuniversitar pentru anul scolar
2022-2023t

Luand act de necesitatea obinerii avizului conform de la Inspectoratul Scolar
Judetean Neamt, propun desemnarea domnului primar, IOAN RUSU pentru a
intreprinde demersurile legale, in vederea reprezentErii intereselor Consiliului Local al
comunei Tibucani, ale Prlmarului comunei Jibucani ti ale unit:tii Administrativ _
Teritoriale Tibucani, judelul Neam! cu privire la obtinerea acestui aviz conform in
vederea organiztrii relelei unitdtilor de invitEm6nt preuniversitar de pe raza Comunei
Tibucar, pentru anul scolar 2022-2023.

Analizand actul normativ susmentionat, acest proiect de hottrere intrunegte
condiliile cerute de lege, motiv pentru care, in temeiul prevederilor art, 136 alin. (3) -
(4) din Ordonanla de Urgent5 a cuvernului Romaniei Nr, 522019 privind Codul
Administrativ, am procedat, impreund cu secretarul comunei, nominaljzarea acsteia ca
fiind persoana care trebuie sE analizeze 5i s5 intocmeascl raportul de specialitate,
stabilind ca datt de depunere a raportuluiziua de 02,11.2021, ora 15.

Comisia de specialitate din cadrul Consiliul Local al comunei Tibucani, judetul
Neamt ctreia ii va fi inaintat acest proiect de hotErare in vederea dezbaterii gi intocmirii
avizului consultativ este "Comisia de Activi$ti Social-Culturale, Culte, invitEmant,
SdnState si Familie, 14uncE ti Protectie Social5, protectie Copii,,.
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