
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

HOTARAREA NR. 83 
Din 27.12.2021

privind aprobarea organizării reţelei şcolare din raza teritorială a comunei Băiuţ judeţul
Maramureş pentru anul şcolar 2022-2023

Consiliul Local al comunei Băiuţ, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.12.2021;

Având în vedere Adresa nr. 8997/21.12.2021 emisă de către Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Maramureş, privind funcţionarea reţelei şcolare a comunei Băiuţ pentru anul şcolar 
2022-2023;

Având în vedere propunerea înaintată de către dna Petruska Ana Maria. director al 
Şcolii Gimnaziale Regina Elisabeta Băiuţ privind funcţionarea reţelei şcolare a comunei 
Băiuţ pentru anul şcolar 2022-2023;

Luând în considerare expunerea de motive prezentată de d-na primar Maciuc Viorica 
proiectul de hotărâre avizat favorabil de comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Băiuţ şi raportul de specialitate prezentat de d-1 secretar Pop Aurelian;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu 
modificările şi completările ulterioare şi cele ale Metodologiei privind fundamentarea cifrei 
de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi 
elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în 
vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021- 
2022 aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 5599/21.09.2020;

Făcând aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit d, alin. 7 lit. a, art. 139 alin. 1 şi art. 196 
alin. 1 lit. a din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art.l Se aprobă funcţionarea reţelei şcolare din raza teritorială a comunei Băiuţ 
judeţul Maramureş, pentru anul şcolar 2022-2023, cu încadrarea în costurile standard per 
elev/preşcolar stabilite prin legislaţia în vigoare, după cum urmează:



Unitatea de 
învăţământ cu 
personalitate 
juridică

Nivel de 
învăţământ

Număr de 
clase/elevi

Unitatea de 
învăţământ fără 
personalitate 
juridică

Nivel de învăţământ Elevi/nivel
învăţământ

Şcoala
Gimnazială
"Regina
Elisabeta
Băiuţ”

Primar 3/47 Grădiniţa cu 
program 
prelungit Băiuţ

Preşcolar Program
normal

1/18

Gimnazial 4/50 Program
prelungit

1/14

Nr. total de clase/elevi unitate şcolară:_______________________________________9/129

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică în conformitate cu prevederile Codului 
administrativ:

Prefectului judeţului Maramureş
Primarului comunei Băiuţ
Şcolii Gimnaziale Regina Elisabeta Băiuţ
Cetăţenilor prin afişare
Dosar

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL 

POP AUREU^Ñ

Cvorum: ' 0 voturi pentru._____voturi împotrivă
ş i -__ abţineri din _J_Qconsilieri prezenţi în total 11 consilieri


