ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHINDAOANI

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea Retelei de invatamant preuniversitar ,
din Comuna Ghindaoani , pentru anul scolar 2019 – 2020

Consiliul Local al Comunei Ghindaoani , Judetul Neamt ;
Avand in vedere prevederile :
- Legii educaţiei naţionale nr. 1 / 2011 ;
- Ordinului nr. 5235 / 2018 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 2019 – 2020 ;
- Legii administratiei publice locale nr. 215 / 2001 , republicata ;
Tinand seama de avizul conform nr. 15540 / 12.12.2018 , emis de catre
Inspectoratul Scolar Judetean Neamt – pentru organizarea retelei scolare din
localitate , aferente Scolii din Comuna Ghindaoani pentru anul şcolar 2019–2020
Vazand Nota de fundamentare nr. 4413 din 14.12.2018 a primarului
Comunei Ghindaoani ;
Vazand Raportul de specialitate al secretarului Comunei Ghindaoani ;
Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate ;
In temeiul art. 45 , din legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale,
republicata ,
HOTARASTE :
Art. 1 – Se aproba Reteaua de invatamant preuniversitar cu personalitate
juridica din Comuna Ghindaoani pentru anul scolar 2019 – 2020 , aferente Scolii
Gimnaziale ,,Vasile Conta’’ din Comuna Ghindaoani , conform anexei care face
parte integranta din prezenta hotarare .
Art. 2 – Secretarul Comunei Ghindaoani va asigura transparenta si va
comunica autoritatilor si persoanelor interesate prezenta hotarare .

INITIATOR ,
PRIMAR
GHEORGHE MANEA

Avizeaza pentru legalitate ,
SECRETAR
ARISTIDE MIRON
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JUDETUL NEAMT
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Anexa la H.C.L.
NR. ………. DIN …………………

Reteaua scolara a Comunei Ghindaoani
pentru anul scolar 2019 - 2020

Unitatea de invatamant pentru
invatamantul gimnazial
Numele
Denumirea localitatii
Nivelul scolarizat
Adresa

Scoala Gimnaziala
Scoala Gimnaziala ,,Vasile Conta’’ , Comuna
Ghindaoani
Comuna Ghindaoani
PRE , PRI , GIM
Str. Vasile Conta , nr. 2 , Comuna Ghindaoani ,
tel./fax. : 0233270020 ,
e-mail : scghindaoani@isjneamt.ro

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
……………………….

Contrasemneaza pentru legalitate
SECRETAR
ARISTIDE MIRON

