ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BODESTI
PROIECT nr. 104 din 14.12.2017

AVIZAT
SECRETAR,
Bostan Ionel

HOTĂRÂRE
privind aprobarea reţelei şcolare din comuna Bodesti,
judeţul Neamţ pentru anul 2018 - 2019
Consiliul Local al comunei Bodești, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
- prevederile art.19 alin.(4) şi art.61 alin.(2) şi alin.(5) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei
naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul Ordinul MEN nr. 5472/ 07.11.2017 privind Metodologia pentru fundamentarea cifrei
de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat si emiterea avizului conform in
vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 20182019;
- avizul nr. 14302 din 14.12.2017 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ privind
organizarea reţelei şcolare;
- prevederile art. 36 lit. a) punct.1 şi alin. (5) lit. d) din Legea nr. 215 /2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă organizarea reţelei şcolare din comuna Bodești, judeţul Neamţ,
pentru anul 2018 – 2019 după cum urmează:
Nr.
crt.

Unitate de învăţământ

1.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
COMUNA BODEȘTI

2.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
BODEȘTII DE JOS

Tip unitate
Unitatea de
învăţământ cu
personalitate
juridică PJ
Structură şcolară
arondată (AR)

Nivel
școlarizat
PRE, PRI,
GIM
PRE, PRI,
GIM

Adresa
SAT BODEȘTI, NR.352,
COMUNA BODEȘTI,
JUDEŢUL NEAMŢ

SAT BODEȘTII DE JOS,
NR. 154, COMUNA
BODEȘTI, JUDEŢUL
NEAMŢ
Art. 2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se desemnează reprezentantul
Şcolii Gimnaziale Bodesti .
Art.3 Secretarul comunei Bodesti va comunica şi înainta prezenta hotărâre
autorităţilor şi persoanelor interesate.
Iniţiator,
Primar
Ec. Barna Marinel

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI
PRIMAR
Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com
Nr. 7718 din 14.12.2017
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare din comuna
Bodești, judeţul Neamţ pentru anul 2018 - 2019
Potrivit art. 61 din legea nr.1/2011, legea educaţiei naţionale, cu
modificările şi completările ulterioare, Reţeaua şcolară a unităţilor de
învăţământ de stat şi particular preuniversitar se organizează de către
autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor
şcolare. La data de 6.12.2017, am comunicat Inspectoratului Şcolar Judeţean
Neamț propunerea noastră privind reţeaua şcolară la nivelul comunei Bodești,
după cum urmează :
Nr.
crt.

Unitate de învăţământ

1.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
COMUNA BODEȘTI

2.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
BODEȘTII DE JOS

Tip unitate
Unitatea de
învăţământ cu
personalitate
juridică PJ
Structură şcolară
arondată (AR)

Nivel
școlarizat

Adresa

PRE, PRI,
GIM

SAT BODEȘTI, NR.352,
COMUNA BODEȘTI,
JUDEŢUL NEAMŢ

PRE, PRI,
GIM

SAT BODEȘTII DE JOS,
NR. 154, COMUNA
BODEȘTI, JUDEŢUL
NEAMŢ

Avizul conform pentru reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de
stat pentru comuna Bodești a fost emis de Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamț
la data de 14.12.2017 şi comunicat Primăriei Bodești la data de 14.12.2017,
fiind înregistrat cu nr. 14302 din 14.12.2017. În raport cu cele expuse mai sus,
propun spre aprobare proiectul de hotărâre cu reţeaua şcolară a unităţilor de
învăţământ de stat care va funcţiona în anul şcolar 2018-2019.

PRIMAR,
Barna Marinel

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI BODESTI
Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com
Nr. 7719 din 14.12.2017
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare din comuna
Bodesti, judeţul Neamţ pentru anul 2018 - 2019

Potrivit

prevederilor art. 61 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale

nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, “Reţeaua şcolara a
unitatilor de învatamant de stat si particular preuniversitar se organizeaza de
catre

autoritaţile

administraţiei

publice

locale,

cu

avizul

conform

al

inspectoratelor scolare.”
Ţinând cont de Avizul conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ,
nr. 14302 din 14.12.2017, înregistrat la Primăria comunei Bodești sub nr. 7326
din data de 14.12.2017, referitor la organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare
din raza de competenţă a comunei Bodești pentru anul şcolar 2018-2019.
Având în vedere cele de mai sus, se propune adoptarea unei hotărâri de
către Consiliul Local Bodesti, conform proiectului de hotărâre iniţiat de către
domnul primar, prin care să se aprobe organizarea Reţelei şcolare a unităţilor
de învăţământ de stat preuniversitar din Comuna Bodesti , pentru anul şcolar
2018-2019, după cum urmează:
Nr.
crt.

Unitate de învăţământ

1.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
COMUNA BODEȘTI

2.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
BODEȘTII DE JOS

Tip unitate
Unitatea de
învăţământ cu
personalitate
juridică PJ
Structură şcolară
arondată (AR)

Secretar,
Bostan Ionel

Nivel
școlarizat

Adresa

PRE, PRI,
GIM

SAT BODEȘTI, NR.352,
COMUNA BODEȘTI,
JUDEŢUL NEAMŢ

PRE, PRI,
GIM

SAT BODEȘTII DE JOS,
NR. 154, COMUNA
BODEȘTI, JUDEŢUL
NEAMŢ

