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H O T A R A R E 
cu privire la prevenirea abandonului școlar in comuna Bodești, județul Neamț 

 
 
 Consiliul Local al comunei Bodești, 
Având în vedere: 
• Referatul de aprobare cu nr. 6389/20.10.2017 a Primarului comunei Bodești; 
• Raportul nr. 6390/20.10.2017 al compartimentelor de specialitate, favorabil; 
• H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a 
serviciilor sociale;  
• Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale ;  
• Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările şi completările ulterioare;  
• Legea 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului ; 
 În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, (6) lit.“a” pct. 2, art.45  alin. 1 din 
Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, ulterior 
modificată şi completată, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
 Art.1 - Se aproba Planul de masuri pentru prevenirea abandonului școlar în 
comuna Bodești conform anexei la prezenta hotărâre. 
 Art.2 -  Primarul comunei si compartimentul de asistență socială din cadrul 
Aparatului propriu al primarului comunei Bodești  vor duce la îndeplinire prezenta 
hotărâre. 
 Art.3 -  Secretarul comunei va înainta si comunica prezenta hotărâre autorităților 
și persoanelor interesate. 

 
Nr. 83 din 31.10.2017 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi pentru; 0 voturi contra; 0 abţineri.  
La ședință au fost prezenți 13 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție. 
 
 

Preşedinte de şedință, 
Burduloi Eugen 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

Bostan Ionel 
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Plan de masuri pentru prevenirea abandonului școlar 

 
 

Nr. 
crt. 

Masura propusa Responsabilitati Participanti Termen 

1. Identificarea copiilor care sunt predispusi sa 
abandoneze scoala. 

Directorul Scolii 
 

Cadrele didactice 
din Sc. Bodesti 

Permanent 

2. Colaborarea dintre scoala si administratia 
locala referitor la informarea reciproca privind 
situatiile familiale care pot duce la abandon 
scolar. 

Directorul scolii Compartiment 
asistenta sociala 

Permanent 

3. Intocmirea, aprobarea in Consiliul de 
administratie si urmarirea modului de 
indeplinire a sarcinilor din cadrul Programului 
de preventie la nivelul unitatii de invatamant. 

Directorul scolii Consiliul de 
administratie, 

Cadrele didactice 
din Sc. Bodesti 

 
Permanent 

4. Infiintarea unei comisii formata din, cadru 
didactic care are elevul in astfel de situatii, un 
lucrator de la Sectia de politie si 
compartimentului asistenta sociala din 
primarie, care sa se deplaseze la domiciluil 
elevului pentru a identifica cauzele si 
modalitatile de prevenire a abandonului  scolar. 

Directorul scolii 
Compartiment 

asistenta sociala 

Lucratori din Sectia 
de pplitie 

Consiliul local 

Permanent 

5. Atragerea elevilor predispusi abandonului 
scolar prin actiuni de implicare in proiecte 
scolare sustinute de primarie si materializare 
prin premii pentru participanti. 

Primarul com. 
Bodesti 

Directorul scolii 

Consilierii locali din 
comisia de 
specialitate 
Profesori 

Anual 

6. Mentinerea burselor sociale pentru elevii care 
au predispozitii spre abandon scolar din cauza 
conditiilor materiale precare. 

Primarul com. 
Bodesti 

Directorul scolii 
Consiliul local 

Consiliul de 
administratie, 

Cadrele didactice 
din Sc. Bodesti 

Anual 
 

7. Cooperarea  dintre scoala si Fundatia 
CHRISTIANA privind activitatile de voluntariat 
in sfera sociala la nivelul comunei. 

Compartiment 
asistenta sociala din 

primarie 

Directorul scolii 
Reprezentant 

Fundatie 

 
Permanent 

8. Promovarea valorilor la nivelul comunei prin 
informare pe siteul primariei com. Bodesti. 

Consiliul de 
administratie, 

Cadrele didactice 
din Sc. Bodesti 

Secretarul  comunei Trimestrial 

9. Desfasurarea activitatilor specifice in cadrul 
programului SCOALA DUPA SCOALA  cu 
includerea elevilor problema si asigurarea 
conditiilor materiale necesare. 

Directorul 
scolii 

Primarul 
com.Bodesti 

Cadre didactice 
Consiliul local 

Anual 

10. Dezbateri la nivelul Consiliului local   cu 
invitarea familiilor din care provin copii cu 
abandon scolar, privind implicarea acestora in 
educarea tinerei generatii. 

Primarul com. 
Bodesti 

Directorul scolii 

Compartiment 
asistenta sociala 

din primarie 
Consiliul local 

La cererea 
Directorului scolii 

 
 
 

Preşedinte de şedință, 
Burduloi Eugen  

 


