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ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TIBUCANI

HOTARARE
privind alesemnarca domnului primar, IOAII RUSU pentru a intreprimle

deme6urile legalg in vederea rcprezentdrii intercselor consiliului LEal al
comunei flbucani, ale Primarului comunei Tibucani ti ale Unitdtii

Administrativ - feribriale Tibucani, judelul eamt cu privire la obtinerca
avkutui @nform in vederca organizdrii relelei unitdlilor de invdldmant

preuniversitar de pe raza Comunei fibucanl pentru anul gcolar 2022-2023

CONSIUUL LOCAL al comunei TIBUCANI, judetul NEAMT, intrunit in
gedinta ordinard din data 26 noiembrie 2021;

Examinend Proiectul de hot5rare privind desemnarea domnului primar, IoAN RUSU

pentru a intreprinde demersurile legale, in vederea reprezentirii intereselor Consiliului
Local al comunei Tlbucanif ale Primarului comunei Tibucani 5i ale l..Jnit;lii Administrativ -
Teritoriale Tlbucani, judetul Neamt cu privire la oblinerea avizului conform in vederea
organiz5rii relelei unittlilor de invE!5mant preuniversitar de pe raza Comunei Tibucani,
pentru anul Scolat 2022-2023t inregrstrat sub Nr. 79 din 2 noiembrie 2021, intocmit de

Domnul viceprimar, BALUT MARIUS IONUT, precum 9i Referatul de aprobare a

acestui proiect de hotSrere, intocmit de Domnul viceprimar, BILUT MARIUS IONUT 9i
inregistrat sub Nr. 7483 din 2 noiembrie 2021, din care citEm: "Luand act de necesitatea
obtinerii avizului conform de la Inspectoratul Scolar Judelean Neamt, propun

desemnarea domnului primar, IOAN RUSU pentru a intreprinde demersurile legale, in
vederea reprezent5rii intereselor Consiliului Local al comunei Tlbucani, ale Primarului
comunei Tibucani Si ale Unititii Administrativ - Teritoriale Tibucani, judelul Neam! cu
privire la obtinerea acestui aviz conform in vederea organiz;rii relelei unitStilor de

invtltment preuniversitar de pe raza Comunei Tlbucani, pentru anul Scolar 2022-2023

t .l";
Examinand 9i Raportul secretarului general al comunei Jr. AMBROSA COCA cu

privire la acest proiect de hotErare, inregistrat sub Nr.7481 din 2 noiembrie 2021;
Vezend Avizul consultativ al ,,Comisiei de Activit5ti Social-Culturale, Culte,

invittmint, S;ntrtate si Familie, f4unct si Protectie SocialS, Proteqie Copii" din cadrul
Consiliul Local al comunei Tibucani, judelul Neam! cu privire la acest proiect de
hot;rare,, inregistrat sub Nr. 5173l189 din 15.11.2021;

Avend in vedere prevederile Ordinului l4unistrului Educaliei Nr.551U28,10.2021
pentru aprobarea Ucledglqqiglprivind fundamentarea cifrei de gcolarizare pentru

inv5lSmAntul preuniversitar de stat, evidenla efectivelor de antepregcolari/pregcolari ti
elevl scolarizati in unitltile de invStSmant particular, precum 9i emiterea avizului conform

in vederea organizirii relelei unit;lilor de invlt5mant preuniversitar pentru anul gcolar

2022-20231

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

Guvernului Romaniei Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
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HoTARisTE:

AI|. Se aprob5 desemnarea domnului primar, IOAN RUSU pentru a
intreprinde demersurire regare, in vederea reprezentbrii intereseror consiriurui Locar al
comunei ribucani, are primarurui comunei ribucani 5i are unitttii Administrativ -Teritori-ale Tibucani, iudetur Neam! cu privire ra obtinerea avizurui conform in vederea
organiztrii retelei unit5tilor de inv;t5m6nt preuniversitar de pe raza Comunei Tibucani,pentru anul scota, 2022-2023.

AIta Primarul comunei va duce la indeplinire prevederile prezentei hot5reri.
Art.3. Secretarul comunei va inainta si comunica prezenta hotlrere autoritttilor

9i persoanelor interesate gi o va aduce la cunostint5 public5 prin aR9al ta seOiu institutiei.

PRE9EDINTE DE SEDINTi
CONSILIER LOCAL

COBUZ GH HITA

CONTRASEMENEAZi:
SECRETARUL GEI{ERAL AL COMUNEI

JURIST
AMBROSi COCA

Nr.78
Adoptatd in gedinta ordinard din data 26 noiembrie 2021
cu un numt-r de 13 voturi pentru, nici t vot impotriviii niciilugnere ain totalut de 13consilieriin functie
Red. €i ptoc. c anb;se
26.1t.2021
Dos- SEDlNti cONs Loolt



pRocEDURI oBLIGAToRII ULTERIoARE ADoPTARII HoTAMRII coNslLIULUI Local NR.
78/2021!

Nr.
crt. Operatiuniefectuate DAIA ZZ/LVAN

SemnitLrra persoanel
resDonsabile sE

efectueze Drocedura
01)2
1 Adoptarea hot5r6riil) s-a fecut cu majoritate 261111202l

p s rnpd p absolut5 p calficatS2

2 Comunicarea cStre primal) 26lf]V2021
3 ComunicareacEtreprefectullLrdetutuir) 26/11/202f
4 Ad-cerea la cu-o9ti1ta puolicS4),s) 26fi1l2lllr huuLrrcd rd LU o)fl-rtd puo ca-)-,) 26lt1l20zl )5 Cofunrcarea, nuna in calut cerei cu caracter Z6/t|2O21 Iindrvduat")-5) -l
6 Hot;r6rea devine ob igatorie5) sau produce 26l1tt2)2f

efece lJrid.ce'), drod caz -l
Extrase-dir Ordonanta de uroentb a Guvern!lui nr. S7l2019 privind Codul admrrfskativ, cu
modific6rlle 9i completlrite ulterioaret
1) Art..139 alin..(1): "in exercitarea atrtbuliilor ce ii revin, consiliul local adop6 ho6r6ri, cu
majoritate absolut5 sau simpli, dup6 caz.
(2) Pr'n exceplie de a p-eveder te alin. (1), hotbr6r.le privind dobendirea sau instr5inarea
dreptului de proprietate jn cazul bunuritor imobie se adopti de consiliul local cu majoritatea
calflcat6 definite la art. 5 it, dd), de doue hermi d1n num6rul consilierilor locat, in fL,na,.. ,

2) A't. I97 a.i-. (2): ''Hot5rar te consrl.L,u, ,ocat se com-nrc5 orimanrhri ,,

3) Art. 197 al,n. (1), aoaptat: Secreiarut ge^e.ar al corru-e co.nun cE -ot5re.ite consrl utur tocal
al Comunel prerectu'u 'n Ce nLk 10 Ztle Uc-jtoare de ra data aOOOtErit . . .

4) Art, 197 alln. (4): "Ho$rarib . . . se aduc la cunottinta plblicb ,i se comunic:, in condiliile
legri, pr n grija secretarului general al comunei.,,
5) Art, 199 a in. (1): "Comunicarea hot5raribr . . . cu caracter individualc5tre persoanele ciroraI se adreseazE se face in cel mult 5 zile de a data comunic;rii oflclale clke prefect,;
6) Art. 198 alin. (1): "Hot5rerile . . . cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii tor
a cunogUnlE public5."
7) Art. 199 al n. (2): "Hotlrarib , . . cu caracter individuat produc efecte juridice de la data
comunicSr j c6tre persoanele c;rora li se adreseaz;.,,
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ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TIBUCANI

PROIECT DE HOTARARE
privind desemnarea domnului primar/ IOAN RUSU pentru a intreprinde

demersurile legale, in vederea rcprezentlii inhrcselor Consiliului Leal al
comunei Tibucani, ale Primarului comunei Tibucani si ale UnitSlii

Administrativ - Teritoriale libucanil judetul eamt cu pivirc la oblinerca
avizului conform in vederca organizdii refelei unitl-tilor de invdtdment

preuniversitar de pe rcza Comunei Tibucani, pentru anul gcolar 2022-2023,
inregistrat sub Nr. Z9 din 2 noiembrie 2027

BALUT MARIUS IONUT, viceprimaruL comunei Tibucani, judetul Neamt;
Avand in vedere prevederile Ordinului l4unistrului Educatiei Nr.5511/28.10.2021

pentru aprobarea l4etodolooiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru

inv5lSmantul preuniversitar de stat, evidenla efectivelor de antepregcolari/pregcolari si

elevi scolarizati in uni$tile de invdtdm6nt particular, precum 9i emiterea avizului conform
in vederea organizErii retelei unititilor de invSt5m6nt preuniversitar pentru anul gcolar
2022-2023;

in temeiul dispozitiilor art. 139 alin. (3) lit a) din Ordonanta de Urgen6 a

Guvernului Romaniei Nr. 522019 privind Codul Administrativ;

HoTiRiSrE:

Ats+ Se aprob5 desemnarea domnului primar, IOAN RUSU pentru a

intreprinde demersurile legale, in vederea reprezent5rii intereselor Consiliului Local al
comunei Tibucani, ale Primarului comunei Tibucani 9i ale Unit5tii Administrativ -
Teritoriale Tibucani, judelul Neamt cu privire la obtinerea avizului conform in vederea
organizSrii relelei unitSlilor de lnvi!5mant preuniversitar de pe raza Comunei Tlbucani,
pentru anul scolar 2022-2023.

AIL?, Primarul comunei va duce la indeplinire prevederile prezentei hot5rari.

AIL3, Secretarul comunei va indinta 9i comunica prezenta hot5rere autorit;tilor
si persoanelor interesate si o va aduce la cunogtin!5 publicS prin afigaj la sediu institutiei,

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL,
Jn Coca Ambros,

Y

Redactat I p@et c. Anbnsd
02.11.2021
oos. SEoINri cot'/s, TOCAL
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SECRETAR GENERAL

t{r. 7483 din 2 noiembrie 2021

RAPORT
cu privirc la Proiectul de hotlrerc privind desemnatea domnului primar, IOAII

RUSU pentru a intreprinde demersurile legale, in vederea reprczentlrii
intercselor Consiliului Local al amunei .Tibucani/ ale Primarului comunei

fibucani si ale Unitdtii Administrativ - Teritoriale fibucani, judetul eaml cu
privirc la obtinerea avizului conform in vederea organizdrii ,ctelei unidtilot

de invdtdme eunivercibt de pe raza Contunei Tibucan,; pntru anul scolar
2O22-2O2, inregistrat sub r, 79 din 2 noiembrie 2027

lr. Coca AmbrosS, secretarul general al comunei Tibucani, judetul Neamt;
VEzend Proiectul de hot5rere privind desemnarea domnului primar, IOAN RUSU

pentru a intreprinde demersurile legale, in vederea reprezent5rii intereselor Consiliului
Local al comunei Tibucani, ale Primarului comunei Tibucani si ale Unit6lii Administrativ -
Teritoriale Tibucani, judelul Neam! cu privire la obtinerea avizului conform in vederea
organiz5rii retelei unittlilor de inv5tdment preuniversitar de pe raza Comunei Tibucani,
pentru anul gcolat 2022-2023, inregistrat sub Nr. 79 din 2 noiembrie 2020, initiat de
Domnul viceprimar, BALUT MARIUS IONUT, proiect de hotSrare insotit si de Referatul
de aprobare al acestuia, intocmit de Domnul viceprimar, BiLUT MARIUS IONUT si

inregistrat sub Nr,7481 din 2 noiembrie 2020, din care citdm: "Avend in vedere
prevederile Ordinului Munistrului Educatiei Nr.5511/28.10.2021 pentru
aprobarea f.4etodologiei privind fundamentarea cifrei de gcolarizare pentru invStdmentul
preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de anteprescolari/pre5colari 9i elevi tcolarizali
in unit5tile de invS$ment particular, precum 9i emiterea avizului conform in vederea
organizdrii retelel unit5tilor de inv;timant preuniversitar pentru anul Scolar 2022-2023,,.

Analizend adul normativ susmentionat, acest proiect de ho$rAre intruneste
conditiile cerute de lege, precum 9i considerentele consemnate in proiectul de hot5rare
si in referatul de aprobare a! acestuia, apreciem cE desemnarea domnului primar, IOAN
RuSl.J pentru a intreprinde demersurile legale, in vederea reprezentdrii intereselor
Consiliului Local al comunei lbucani, ale primarului comunei l]bucani 9i ale Unitetii
Administrativ - Teritoriale Tibucani, judetul Neam! cu privire la obtinerea avizului
conform in vederea organizSrii retelei unltitilor de invS!5mant preuniversitar de pe raza
Comunei Iibucani, pentru anul scolar 2022-2023, este legal5,

SECRETAR GENERAL
Jn Coca Ambrasl
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VICEPRIMAR
Nr. 7481 din 2 noiembrie 2021

REFERAT
de aprobare a Proiectului de hotdare privind desemnarea domnului primarl
IOAIV RUSU pentru a int ep nde demersuile legale, in vederea .eprczentlrii

intereselor Consiliului Local al comunei fibu@nit ale primarului comunei
fibucani si ale Unitdlii Administativ - Teribriate TibucanL judelut lyeamt cu
privirc la ob.tinerea avizului conform in vederca otgani2drii rctetei unitdtitor

de inudfdme prcuniversiar de pe raza Comunei Tibucani. pentru anul yolat
2022-2023, inregistat sub \rn 79 din 2 noiembrie 2027

BiLUT MARIUS IONUI viceprimarut comunei Tibucani, judetut Neamt, in
calitate de lnitiator a acestui prolect de hotSrare;

AvAnd in vedere prevederile Ordinului t4unistrului Educatiei Nr.5511/28.10,2021
pentru aprobarea l.4etodoloqiei privind fundamentarea cifrei de gcolarizare pentru
inv5lSmantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de antepregcolari/pregcolari si
elevi Fcolarizatiin unitltile de invtt5ment particular, precum si emiterea avizului conform
in vederea organiztrii retelei unitttilor de invittmant preuniversitar pentru anul gcolar
2022-20231

Luand act de necesitatea obtinerii avizului conform de la Inspectoratul Scolar
Judetean Neamt, propun desemnarea domnului primar, IOAN RUSU pentru a
intreprinde demersurile legale, in vederea reprezent5rii intereselor Consiliului Local al
comunei Tibucani, ale Primarului comunei Tlbucani Si ale Unitttii Administrativ -
Teritoriale Jlbucani, judelul Neamt cu privire la obtinerea acestui aviz conform in
vederea organizirii relelei unitElilor de inv8Gment preuniversitar de pe raza Comunei
TibJcali, pentru anul scola. 2022-2023.

Analizand actul normativ susmentionat, acest proiect de hot5rare intruneste
conditiile cerute de lege, motiv pentru care, in temeiul prevederilor art, 136 alin. (3) -
(4) din Ordonanta de Urgentd a Guvernului Romeniei Nr,5Z2O19 privind Codul
Administrativ, am procedat, impreuna cu secretarul comunei, nominalizarea acsteia ca
fiind persoana care trebuie sE analizeze 9i sd intocmeasc; raportul de specialitate,
stabilind ca datt de depunere a raportului ziua de 02.11.2021, ora 15.

Comisia de specialitate din cadrul Consiliul Local al comunei 'Iibucani, judetul
Neamt cEreia ii va fl inaintat acest prolect de hot;rare in vederea dezbaterii 9i intocmirii
avizului consultauv este "Comisia de ActivitEti Social-Culturale, Culte, inv;ltm6nt,
$ndtate si Familie, Munci 9i Proteclie SocialE, proteclie Copii,,.
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