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ROMÂNIA                       

JUDEȚUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALȘA  

BALȘA  337015  nr. 175 

TEL 0254648001, 0254648002; FAX 0254648100  

E-mail primaria.balsa@yahoo.com  

 

HOTĂRÂREA NR. 3/2022   
privind aprobarea menținerii rețelei școlare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat de pe raza comunei Balşa, pentru anul şcolar 2022-2023 

 

Consiliul Local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara, convocat în şedinţă extraordinară, 

în data de 27 ianuarie 2022; 

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Balşa, nr. 2055/245/05.11.2021, la 

proiectul de hotărâre nr. 57/05.11.2021, prin care se propune aprobarea menținerii rețelei 

școlare a  unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Balşa, pentru anul 

şcolar 2022-2023; 

- Adresa Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara nr. 4768/04.11.2021, înregistrată 

la Primăria comunei Balșa sub nr. 1581/04.11.2021; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Balșa nr. 1/2012 privind atribuirea denumirii  

unităţilor de învăţământ de pe raza comunei Balşa, începând cu anul şcolar 2012-2013; 

- Raportul secretarului comunei Balșa nr. 2055/246/05.11.2021; 

- Avizul conform, nr. 5305/1//22.12.2021, al Inspectoratului Școlar Județean 

Hunedoara, înregistrat la Primăria comunei Balșa sub nr. 53/13.01.2022;  

- Avizul favorabil nr. 1/20.01.2022,  al comisiei nr. 3, pentru:  activităţi social-culturale, 

culte, învăţământ, sănătate şi activităţi sportive, protecţie mediu şi turism, din cadrul 

Consiliului Local al comunei Balşa; 

În conformitate cu  prevederile art. 19, alin. (4) și art. 61, alin. (2) din Legea educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului 

Educaţiei nr. 5511/2021 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; 

Ținând seama de prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, a fost îndeplinită obligația autorităților 

administrației publice de a informa și de a supune dezbaterii publice proiectele de acte 

normative; 

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a), art. 139, alin. 

(1) și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Aprobă menținerea rețelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 

de pe raza comunei Balşa, pentru anul şcolar 2022-2023, după cum urmează: 
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1. Unitate de învăţământ cu personalitate juridică:  

 

Unitate de învăţământ pentru nivel 

primar 

Şcoala Primară Balșa 

Statut Cu personalitate juridică 

Localitatea Balşa 

Mediu Rural 

Adresa Nr. 42 

Nr. telefon/fax 0254648006 

 

Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 

554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Primarului comunei Balşa, Şcolii Primare Balşa, 

Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, Instituţiei Prefectului-judeţul Hunedoara, se aduce 

la cunoștinţă publică prin afișare. 

 

Balşa la, 27 ianuarie 2022 

 

 

           Preşedinte de ședinţă                                                                         Contrasemnează,                                                                                                                                              

                Cristea Ioan                                                                                 Secretar general,                                                                                                  

                                 Jr. Tătulea Silviu-Petru 
 

 

 

 

 

 

 
Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Balşa în şedinţa extraordinară din data de 27 ianuarie 2022, 

sistem de vot liber, cu un număr de ...…..voturi ,,pentru”,.…..,,abţineri” şi........voturi ,,împotrivă”.  

 


