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• RA 
privind aprobarea arondarii Cresei nr. 1 Comanesti, situata pe strada Nufar, la 

coala Gimnaziala "Liviu Rebreanu" Comanesti 

Consiliul Local al orasului Comanesti, judetul Bacau intrunit in sedinta 
extraordinara din data de 27.09.2021 

Av "and in vedere : 
- Raportul de specialitate nr. 43219/23.09.2021, intocmit de Serviciul 

Administratie Publica Locala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului 
Comanesti; 

- Referatul de aprobare 	nr. 43219/B/23.09.2021 al Primarului Orasului 
Comanesti; 

- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

In conformitate cu prevederile: art. I din OUG 100/10.09.2021 pentru modificarea 
completarea Legii educatiei nationale nr. 1/201 1i abrogarea unor acte normative din 

domeniul protectiei sociale; 
Intrucat incepand cu anul scolar 2021 — 2022, cresele de stat sunt arondate, la 

solicitarea primarilor, ca urmare a hotararilor autoritatilor deliberative, prin decizie a 
inspectoratelor scolare judetene, unitatilor de invatamant prescolar cu program prelungit, 
cu personalitate juridica; 

In temeiul art. 129 aim. (2), lit. d), aim. (7), lit, a), at art. 139 alin. (1), at art. 
196 aim. (1) lit, a), at art. 197 aim. (1) precum si al art. 240, alin (2) din OUG 
57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare, 
adopta urmatoarea: 

t° I 
Art.!. Consiliul Local Comanesti aproba arondarea Cresei nr. 1 Comanesti, 

situata pe strada Nurar, la Scoala Gimnaziala "Liviu Rebreanu" Comanesti — Gradinita 
cu Program Prelungit "Dumbrava Minunata" Comanesti. 

Art. 2. Primarul Orasului Comanesti va solicita Inspectoratului Scolar Judetean 
Bacãu decizia de arondare a Cresei nr.1 din orasul Comanesti, mentionata la art. 1, in 
acord cu prevederile legale in vigoare. 

Art. 3. Pana la comunicarea finalizarii procedurii de arondare a Cresei nr. 1 din 
Orasul Comanesti, mentionata la art. 1 din prezenta hotarare, la o unitate de invatamant 
prescolar cu program prelungit, cu personalitate juridica din orasul Comanesti, UAT 
Orasul Comanesti va asigura functionarea acesteia, conform prevederilor legale. 



Art. 4. Hotardrea Consiliului Local nr. 3 din 21.01.2021 privind organizarea 
retelei scolare la nivelul Orasului Comanesti pentru anul scolar 2021 — 2022 se va 
modifica in mod corespunzdtor. 

Art. 5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotardri se desemneaza Primarul 
Orasului Comanesti prin directiile i serviciile din cadrul aparatului de specialitate. 

Art. 6. Prezenta hotardre se va comunica la Institutia Prefectului - Judetul Bacau, 
Primarului Orasului Comanesti, Inspectoratului Scolar Judetean Bacau, Sec)lii 
Gimnaziale "Liviu Rebreanu" Comanesti, Directiei economice, serviciilor si 
compartimentelor interesate din cadrul UAT Orasul Comanesti, pentru ducere la 
indeplinire, cu drept de contestare in 30 de zile de la comunicare, la Tribunalul Bacau. 

Presedinte de sedinta. 
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Nr. 121 
Din. 27.09.2021 

Contrasemneaza, 
Secretar general, 

jurist Daniela CHIRILA 


