ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea reţelei şcolare din comuna Bodesti,
judeţul Neamţ pentru anul 2020 - 2021
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. 5090 din 30.08.2019 pentru aprobarea Metodologiei privind
fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa
efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi
emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ
preuniversitar pentru anul şcolar 2020 - 2021;
- avizul nr. 14260 din 13.12.2019 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ privind
organizarea reţelei şcolare;
- prevederile art. 129 alin (2) lit. a) şi alin. (7) lit. a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
57/2009 privind Codul Administrativ,
Consiliul Local al comunei Bodești adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. Se aprobă organizarea reţelei şcolare din comuna Bodești, judeţul Neamţ,
pentru anul 2020 – 2021 după cum urmează:
Nr.
crt.
1.

Unitate de învăţământ
pentru învățământul
gimnazial
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
COMUNA BODEȘTI

Tip unitate
Unitatea de
învăţământ cu
personalitate
juridică (PJ)

Nivel
școlarizat

Adresa

PRE, PRI,
GIM

SAT BODEȘTI,
STR.ŞTEFAN CEL MARE ,
NR.98, COMUNA
BODEȘTI, JUDEŢUL
NEAMŢ
2.
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
Structură
PRE,GIM
SAT BODEȘTII DE JOS,
BODEȘTII DE JOS
scolară
STR. PRECISTA NR. 50,
arondată (AR)
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.
Nr. 55 din 23.12.2019
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,
Neculai CORLADE

Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar general al comunei Bodești,
Ionel BOSTAN

