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DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Dosar de ședință Consiliul Local Bod 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar - Primar 

1 exemplar – Inspectoratului Școlar al Județului Brașov 
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Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene nr.679/2016 

în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile 

prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei comunei Bod. 
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din 23.12.2021 

HOTĂRÂREA nr.234 

privind aprobarea funcționării rețelei școlare a Comunei Bod pentru anul școlar 2022-2023 
 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 
 

Având în vedere: 

▪ Proiectul de hotărâre nr.30653/23.11.2021, inițiat de Primarul comunei Bod; 

▪ Referatul de aprobare nr.30655/23.11.2021, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.30654/23.11.2021, întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general UAT; 

▪ Adresa nr.11302/2/19.11.2021, emisă de către Inspectoratului Școlar al Județului Brașov, înregistrată 

în cadrul Primăriei Comunei Bod sub. nr.30585/22.11.2021; 

▪ Adresa nr.30776/23.11.2021, emisă de Primăria Comunei Bod prin care se înaintează propunerea 

Comisiei de învățământ avizată de primarul comunei Bod, spre emiterea avizului conform; 

▪ Prevederile art.19, alin.(4), art.61, alin.(2) și art.63, alin.(1) din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile art.5 din OUG nr.75/12.07.2005, modificat de pct. 4 al articolului unic din Legea nr. 87 din 

10 aprilie 2006, privind asigurarea calității în învățământ; 

▪ Ordinul ME nr.5511/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare 

pentru învățământul preuniversitar de stat ,evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în 

unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform organizării rețelei unităților de 

învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023; 

În temeiul prevederilor , art.129 alin.(2), alin.(7) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

ART.1 Se aprobă rețeaua școlară care va funcționa în comuna Bod, în anul școlar 2022-2023, după cum 

urmează: 

Nr. 

crt. 
Denumirea unității școlare PJ/AR Adresa 

1 
Școala Gimnazială Comuna Bod, județul 

Brașov 
PJ 

Comuna Bod. Str. Brașovului, nr. 343 

Bod Colonie, str. Fabricii, nr. 2 

2 
Grădinița cu Program Normal Comuna 

Bod, județul Brașov 
AR 

Bod, str. Brașovului, nr. 343, Bod 

Colonie, str. Fabricii nr. 2. 

 

ART.2 Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către primarul Comunei Bod prin aparatul de specialitate. 

                                                                                                                                       Vizat pentru legalitate,             

Președinte de ședință,              Secretar general UAT, 

Gheorghe BODEAN               Daniela-Laura AXENIE 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi pentru din totalul de 14 consilieri prezenți. 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI  BOD 
Școlii, 139, Bod, Brașov, 507015 

tel: +40 268283099   fax: +40 268283190 

contact@primariabod.ro      www.primariabod.ro  

 

v1 


