ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BODESTI
PROIECT nr. 70 din 14.12.2020

AVIZAT
Secretar general al comunei,
Bostan Ionel

HOTĂRÂRE
privind aprobarea reţelei şcolare din comuna Bodesti,
judeţul Neamţ pentru anul 2021 - 2022
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 MEC nr. 5599 din 29.09.2020 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 2021 - 2022;
- avizul nr. _______ din ___.12.2020 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 2021 – 2022 după cum urmează:
Nr.
crt.
1.

2.

Unitate de învăţământ
pentru învățământul
gimnazial

Tip unitate

Nivel
școlarizat

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
COMUNA BODEȘTI

Unitatea de
învăţământ cu
personalitate
juridică (PJ)

PRE, PRI,
GIM

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
BODEȘTII DE JOS

Structură
scolară
arondată (AR)

PRE, PRI,
GIM

Adresa
SAT BODEȘTI,
STR.ŞTEFAN CEL MARE ,
NR.98, COMUNA
BODEȘTI, JUDEŢUL
NEAMŢ
SAT BODEȘTII DE JOS,
STR. PRECISTA NR. 50,
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
Marinel BARNA

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI
PRIMAR
Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com
Nr. 6666 din 14.12.2020
Referat de aprobare
la proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare din comuna
Bodești, judeţul Neamţ pentru anul 2021 - 2022
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;
Văzând Ordinul Ordinul MEC nr. 5599 din 29.09.2020 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 2021 - 2022;
Ca urmare a adresei Școlii gimnaziale comuna Bodești cu nr. 1926 din
27.11.2020 prin care se propune reţeua şcolară din comuna Bodești, judeţul
Neamţ, pentru anul 2021 – 2022, după cum urmează:
Nr.
crt.
2.

2.

Unitate de învăţământ
pentru învățământul
gimnazial

Tip unitate

Nivel
școlarizat

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
COMUNA BODEȘTI

Unitatea de
învăţământ cu
personalitate
juridică (PJ)

PRE, PRI,
GIM

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
BODEȘTII DE JOS

Structură
scolară
arondată (AR)

PRE, PRI,
GIM

Adresa

SAT BODEȘTI,
STR.ŞTEFAN CEL MARE ,
NR.98, COMUNA
BODEȘTI, JUDEŢUL
NEAMŢ
SAT BODEȘTII DE JOS,
STR. PRECISTA NR. 50,
COMUNA BODEȘTI,
JUDEŢUL NEAMŢ

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 2021-2022.
PRIMAR,
Marinel BARNA

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI BODESTI
Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com
Nr. 6667 din 14.12.2020
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare din comuna
Bodesti, judeţul Neamţ pentru anul 2021 - 2022
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”;
Văzând Ordinul Ordinul MEC nr. 5599 din 29.09.2020 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 2021 - 2022;
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 2021-2022, după cum
urmează:
Nr.
crt.
3.

2.

Unitate de învăţământ
pentru învățământul
gimnazial

Tip unitate

Nivel
școlarizat

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
COMUNA BODEȘTI

Unitatea de
învăţământ cu
personalitate
juridică (PJ)

PRE, PRI,
GIM

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
BODEȘTII DE JOS

Structură
scolară
arondată (AR)

PRE, PRI,
GIM

Secretar general,
Ionel BOSTAN

Adresa

SAT BODEȘTI,
STR.ŞTEFAN CEL MARE ,
NR.98, COMUNA
BODEȘTI, JUDEŢUL
NEAMŢ
SAT BODEȘTII DE JOS,
STR. PRECISTA NR. 50,
COMUNA BODEȘTI,
JUDEŢUL NEAMŢ

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODEȘTI
Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com
Nr. 6669 din 14.12.2020
CATRE,
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ
Prin prezenta solicităm acordarea avizului conform pentru organizarea
rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022, la
nivelul comunei Bodești ca urmare a prevederilor Ordinul MEC nr. 5599 din
29.09.2020, după cum urmeză:
Nr.
crt.
4.

2.

Unitate de învăţământ
pentru învățământul
gimnazial

Tip unitate

Nivel
școlarizat

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
COMUNA BODEȘTI

Unitatea de
învăţământ cu
personalitate
juridică (PJ)

PRE, PRI,
GIM

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
BODEȘTII DE JOS

Structură
scolară
arondată (AR)

PRE, PRI,
GIM

Adresa

SAT BODEȘTI,
STR.ŞTEFAN CEL MARE ,
NR.98, COMUNA
BODEȘTI, JUDEŢUL
NEAMŢ
SAT BODEȘTII DE JOS,
STR. PRECISTA NR. 50,
COMUNA BODEȘTI,
JUDEŢUL NEAMŢ

Anexăm alăturat proiectul de hotărare privind aprobarea rețele şcolare din
comuna Bodesti, judeţul Neamţ pentru anul 2021 - 2022 și şi raportul
argumentativ privind structura reţelei şcolare propuse să funcţioneze în anul
şcolar următor.

Cu stimă,
Primar,
Marinel BARNA

Secretar general,
Ionel BOSTAN

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODEȘTI
Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com
Nr. 6668 din 14.12.2020

Raportul argumentativ
privind structura reţelei şcolare locale propuse să funcţioneze în anul
şcolar 2021-2022 în
comuna Bodești, județul Neamț
Conform prevederilor art. 24 din , alin. 1 - din OMEC nr.5599 / 29.09.2020
privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de scolarizare
pentru invatamantul preuniversitar de stat și emiterea avizului conform în
vederea organizării reţelei scolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
pentru anul şcolar 2021-2022, vă propunem spre avizare Proiectul privind
organizarea reţelei şcolare la nivelul comunei Bodesti, după cum urmează :
Reţeaua şcolară din comuna Bodeşti, nu suferă modificări față de anul
școlar curent și s-a realizat pe baza următoarelor principii:
1.
încadrarea unităţilor sub limita numărului de preşcolari/elevi prevăzute de
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (150 copii pentru grădiniţe şi 300 elevi
pentru şcoli);
2.
încadrarea unităţilor în nivelul de cheltuieli de personal alocat prin metoda
costului standard pe elev/preşcolar.
3.
asigurarea unor condiţii optime pentru trecerea de la învăţământul
preşcolar la învăţământul primar, respectiv clasa pregătitoare (clasa 0).
4.
organizarea unităţilor de învăţământ pe verticală cu o conducere unică şi
un număr mare de preşcolari/elevi, cuprinzând mai multe niveluri de pregătire
(preşcolar, primar, gimnazial) asigurându-se reduceri de cheltuieli şi încadrarea
în tranşe de cost standard superioare.
5.
utilizarea eficientă a spaţiilor destinate procesului de învăţământ .
Reţeaua şcolară din comuna Bodeşti cuprinde Scoala Gimnazială Comuna
Bodeşti - unitatea cu personalitate juridică şi structura arondată - Scoala
Gimnazială Bodeştii de Jos.
Formaţiunile de studiu vor fi constituite respectând prevederile art. 63
alin.1 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, astfel:
• la şcoala cu personalitate juridică vor funcţiona 3 grupe inv. preşcolar cu
45 preşcolari, 5 clase înv. primar cu 113 elevi şi 5 clase inv. gimnazial cu
101 elevi;
• la structura arondată se vor constitui 4 formaţiuni, respectiv 1 grupă inv.
preşcolar cu 20 copii, 2 clase inv. primar cu 30 de elevi şi 1 clasă inv.
gimnazial cu 17 elevi .
In total, în anul şcolar 2021-2022 în comuna Bodeşti vor funcţiona 17
clase cu 326 de preşcolari şi elevi.

Conform celor precizate reţeaua şcolară din comuna Bodeşti va avea
următoarea structură:
Unitate de
Nr.
învăţământ
Tip unitate
crt. pentru învățământul
gimnazial
5.
ŞCOALA
Unitatea de
GIMNAZIALĂ
învăţământ cu
COMUNA BODEȘTI personalitate
juridică PJ
2.

ŞCOALA
GIMNAZIALĂ
BODEȘTII DE JOS

Structură şcolară
arondată (AR)

Nivel
școlarizat
PRE, PRI,
GIM

PRE, PRI,
GIM

Adresa
SAT BODEȘTI, STR.
ȘTEFAN CEL MARE,
NR.98, COMUNA
BODEȘTI, JUDEŢUL
NEAMŢ
SAT BODEȘTII DE
JOS, STR. PRECISTA
,NR. 50, COMUNA
BODEȘTI, JUDEŢUL
NEAMŢ

Proiectul planului de şcolarizare la nivelul unităţii de învăţământ în
vederea fundamentării cifrei de şcolarizare a
fost dezbatut în Consiliul
profesoral al Școlii Gimnaziale Bodești din data de 27.11.2020 şi aprobat de
Consiliul de administraţie al acesteia în şedinţa din data de 27.11.2020.

Primar,
Marinel BARNA
Secretar general,
Ionel BOSTAN

