
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BODESTI 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea reţelei şcolare din comuna Bodesti, 
judeţul Neamţ pentru anul 2014 - 2015 

 
          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.  13126 din 19.12.2013 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,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 Art.1.  Se aprobă organizarea reţelei şcolare din comuna Bodești, judeţul Neamţ,  pentru 
anul 2014 – 2015 după cum urmează: 
  Cel mai 

inalt nivel 
de 
invatamant  

Nr.grupe / clase 
prognozate 

Numar de 
copii si 
elevi 
prognozati 

Unitate de 
invăţământ cu 
personalitate 

juridică 

Scoala 
Gimnaziala 
Bodeşti  
 

GIM 2 grupe prescolari 
5 clase  inv.primar 
5 clase 
inv.gimnazial 

  32 
106 
109 

Unitati de 
invatamant 
arondate 

Şcoala  
Gimnaziala 
Bodeştii de Jos  

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

  19 
  44 
  39 

Şcoala Primara 
Oşlobeni 
 

PRI 1 grupa prescolari 
2 clase inv.primar 

  11 
  27 

Gradiniţa 
CotunaCotună  

PRE SE DESFIINTEAZA  

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. 41 din 19.12.2013 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15  voturi pentru; 0 voturi contra; 0 abţineri. 

 

Preşedinte de şedinta, 
Hulpoi Elena 

 
Contrasemnat  pentru legalitate, 

Secretar, 
 Bostan Ionel 



 


