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 HOTARAREA NR.2 

DIN 31.01.2020 
 

privind organizarea  si functionarea  retelei scolare  de invatamant preuniversitar de stat  a 
comunei Casin, judetul Bacau , pentru anul scolar  2020/2021 

 
           Consiliul local al comunei Casin, judetul Bacau , intrunit in sedinta ordinara din data de 
31.01.2020 la care participa un numar de 13 consilieri din totalul de 13 consilieri locali in functie, luand 
in dezbatere ;  

- Adresa Inspectoratului Scolar Judetean Bacau nr.9234/22/20.11.2019 prin care solicita 
stabilirea retelei scolare pentru anul scolar 2020/2021 pentru emiterea avizului conform ; 

- Adresa Scolii Gimnaziale « Invatator N.Paslaru « Casin prin care propune  reteaua scolara in 
comuna Casin, judetul Bacau pentru anul scolar 2020/2021; 

- Avizul conform al Inspectoratului Scolar Judetean Bacau nr.10.017/16.12.2019; 
- Raportul argumentativ al primarului comunei Casin, judetul Bacau nr.9725/10.12.2019; 
- Referatul secretarului comunei inregistrat sub nr. 9726/10.12.2019; 

          - Avizul comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură,protecţie socială, activităţi sportive şi de 
agrement din cadrul Consiliului Local Casin ; 

In conformitate cu prevederile art.19 alin.4, art.20, art.45(5), (6), art.61 din Legea educatiei 
nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului ministrului educatiei 
nationale nr.5090/9.09.2019;  

In temeiul art. 129 alin.2 lit.d si alin.7 lit.a, art.135-140 si art.196 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ; 

 
HOTARASTE : 

 
          Art.1. Se aproba reteaua unitatilor de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica, de stat a  
comunei Casin, judetul Bacau , pentru anul scolar 2020/2021, conform anexei ce face parte integranta 
din prezenta hotarare.  

Art.2. Secretarul general al comunei va comunica  prezenta hotarare Primarului comunei Casin, 
Scolii Gimnaziale ,,Invatator Neculai Paslaru » sat Casin, comuna Casin, Inspectoratului Scolar al 
Judetului Bacau si Institutiei Prefectului – Judetul Bacau. 

 
Presedinte de sedinta,                                                                        Contrasemneaza, 

SBARCEA GHEORGHE                                                          Secretarul General al comunei, 
                                                                                                            Popescu Monica - Florinela 
 
 
 
 
 
 
 
Hotararea a fost adoptata cu 13 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0”abtineri”. 
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