
R O M A N I A         

JUDETUL BISTRITA-NASAUD                                                                                                         

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NIMIGEA       

     

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

Privind stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza comunei Nimigea începând  

cu anul şcolar 2022-2023 

 

 Consiliul local al comunei Nimigea 

 

 Având in vedere: 

 

 Expunerea de motive prezentata de primarul comunei Privind stabilirea reţelei unităţilor de 

învăţământ de pe raza comunei Nimigea începând cu anul şcolar 2022-2023, înregistrat sub nr. 

5/31.01.2022 

 Adresa Şcolii Gimnaziale `Viorel Nimigeanu” Nimigea de Jos nr. 2069/2021 prin care 

solicită aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza comunei Nimigea începând cu anul 

şcolar 2022-2023 

 Avizul conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistrița-Năsăud nr. 10534/17.12.2021  

 Prevederile art.61 alin. (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările și 

completările ulterioare și ale Ordinului ministrului educației Naționale nr. 5599/21.09.2020 pentru 

aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul 

preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari, 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 2022-2023  

 Raportul comisiei pentru dezvoltare economico-sociala, buget-finanţe, administrarea 

domeniului public si privat al comunei,înregistrat sub nr. 6/31.01.2022 

 Raportul comisiei pentru administraţie publica locala, juridica, protecţie sociala, apărarea 

ordinei publice,respectarea drepturilor omului si a minorităţilor, înregistrat sub nr. 7/31.01.2022 

 Raportul comisiei pentru învăţământ, sănătate,culte,conservarea monumentelor istorice, 

protecţia mediului, înregistrat sub nr. 8/31.01.2022 

 În baza art. 139 alin. 1, alin. 2,  196 alin. 1, lit.  a, art. 243 alin. 1 lit. a din Ordonanţă de 

urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 
 

     H O T Ă R Ă Ș T E 

 

 Art.1- Se aproba rețeaua școlară pe anul școlar 2022-2023, astfel: 

 Școala Gimnazială `Viorel Nimigeanu” Nimigea de Jos – unitate cu personalitate 

juridică 

 Şcoala Gimnazială Mititei – structură  

 Şcoala Primară Mintiu – structură 

 Şcoala Primară Florești – structură 

 Grădiniţă cu program normal Nimigea de Jos – structură 

 Grădiniţă cu program normal Mogoşeni – structură 

 Şcoala Primară Nimigea de Sus - structură 

 

Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

comunei Nimigea 

              Art.3-Prezenta hotărâre se comunica cu: 

   - Instituţia Prefectului Judeţul Bistriţa-Năsăud 



              - primarul comunei 

   - Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud 

   - Școala Gimnazială `Viorel Nimigeanu” Nimigea de Jos 

 

 Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 15 voturi “pentru”, 0 voturi “împotriva” si  0  

„abţineri”din 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 în funcţie. 
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