ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BODESTI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea reţelei şcolare din comuna Bodesti,
judeţul Neamţ pentru anul 2015 - 2016
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 MEN nr.5454 /2013 privind aprobarea Metodologiei pentru
fundamentarea cifrei de şcolarizare şi emiterea avizului conform în vederea
organizării retelei unităţilor de învăţâmănt preuniversitar pentru anul şcolar
2014-2015;
avizul nr. 957 din 11.02.2015 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 2015 – 2016 după cum urmează:

Unitate de
invăţământ cu
personalitate
juridică

Scoala Gimnaziala Bodeşti

Şcoala Gimnaziala Bodeştii
de Jos
Unitati de
invatamant
arondate

Nr.grupe / clase
prognozate

Numar de
copii si elevi
prognozati

2 grupe prescolari
48
6 clase inv.primar
123
4 clase inv.gimnazial 100

GIM

1 grupa prescolari
3 clase inv.primar
3 clase inv.gimnaziu

PRE

1 grupa prescolari

Şcoala Primara Oşlobeni

Gradiniţa Cotuna

TOTAL

Cel mai
inalt nivel
de
invatamant
GIM

20 grupe/clase

16
52
42
SE
DESFIINTE
AZA
12
393
presc./elevi

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.

Nr. 1 din 11.02.2015

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi pentru; 0 voturi contra; 1
abţineri.

Preşedinte de şedinta,
Burduloi Eugen

Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar,
Bostan Ionel

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI BODESTI
Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com
Nr. 877 din 11.02.2015

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare din comuna
Bodești, judeţul Neamţ pentru anul 2015 - 2016

Având în vedere prevederile din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi adresa Inspectoratului Şcolar
Judeţean Neamţ nr.957/11.02.2015, înregistrată la Primăria comunei Bodesti
sub nr. 877 din data de 11.02.2015, pentru buna funcţionare a Reţelei şcolare
din comuna Bodești , pentru anul şcolar 2015-2016, propun aprobarea de către
Consiliul Local al Comunei Bodesti, Reţeaua şcolară din Comuna Bodesti, pentru
anul şcolar 2015-2016.
În acest sens, a fost elaborat proiectul de hotărâre alăturat care propune
aprobarea organizării Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat
preuniversitar din Comuna Bodesti , pentru anul şcolar 2015-2016.

PRIMAR,
Macovei Ioan

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI BODESTI
Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com
Nr. 877 din 11.02.2015
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare din comuna
Bodesti, judeţul Neamţ pentru anul 2015 - 2016
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.957 din 11.02.2015, înregistrat la Primăria comunei Bodești sub nr. 877 din data
de 11.02.2015, referitor la organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare din raza de
competenţă a comunei Bodești pentru anul şcolar 2015-2016.
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 20152016, conform adresei Scolii Gimnaziale comuna Bodesti cu nr. 182/10.02.2015,
după cum urmează:

Unitate de
invăţământ cu
personalitate
juridică

Scoala Gimnaziala Bodeşti

Şcoala Gimnaziala Bodeştii
de Jos
Unitati de
invatamant
arondate

Cel mai
inalt nivel
de
invatamant
GIM

Nr.grupe / clase
prognozate

GIM

1 grupa prescolari
3 clase inv.primar
3 clase inv.gimnaziu

PRE

1 grupa prescolari

16
52
42
SE
DESFIINTEA
ZA
12

20 grupe/clase

393 presc./elevi

2 grupe prescolari
48
6 clase inv.primar
123
4 clase inv.gimnazial 100

Şcoala Primara Oşlobeni

Gradiniţa Cotuna
TOTAL

P/Compartiment asistenta sociala,
Secretar,
Bostan Ionel

Numar de
copii si elevi
prognozati

