JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOLDOVENI
HOTĂRÂREA
NR. 15 DIN 18.02.2020
privind acordarea avizului consultativ la proiectul reţelei de şcolarizare al
Şcolii Gimnaziale Modoveni în anul şcolar 2020 – 2021
Consiliul Local al comunei Modoveni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
-Legea educatiei nationale nr. 1/2011 cu modificările si completările ulterioare
-Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată
-Ordinului Ministerului Educaţiei Naționale 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
-Adresa nr.14050 din 27.11.2019 a Inspectoratului Școlar Județean Neamț, înregistrată la Primăria
comunei Moldoveni cu nr. 1620 din 27.11.2019
-Avizul conform al Consiliului de Administratie al Inspectoratului Scolar al Judetului Neamt privind
organizarea retelei scolare a unitatii administrativ teritoriale Moldoveni, transmis cu adresa nr. .........
-În temeiul dispoziţiile art. 129 alin. (1) și alin. (7) lit. a, a art. 196 ali. (1) lit.a din Ordonanța de
urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă reţeaua de şcolarizare pentru anul şcolar 2020 – 2021, pentru actualele unităţi de
învăţământ preuniversitar din comuna Moldoveni, ce vor avea următoarele denumiri:
1.1. - ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MOLDOVENI, JUDEŢUL NEAMŢ cu personalitate
juridică, cu sediul în satul Moldoveni, comuna Moldoveni, judeţul Neamţ, care va avea cel mai înalt
nivel de învăţământ- „GIM”.
1.2. - GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL, SATUL HOCIUNGI, COMUNA MOLDOVENI,
JUDEŢUL NEAMŢ - structură a Şcolii Gimnaziale, Comuna Moldoveni cu sediul în satul Hociungi,
comuna Moldoveni, judeţul Neamţ, care va avea cel mai înalt nivel de învăţământ- „PRE”.
Art.2 Se aprobă acoperirea din bugetul local al cheltuielilor materiale pentru întreținerea
GRĂDINIŢEI CU PROGRAM NORMAL, SATUL HOCIUNGI, COMUNA MOLDOVENI,
JUDEŢUL NEAMŢ
Art.3. Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi
autorităţilor interesate.
PRESEDINTELE ŞEDINŢEI,
Consilier,
Iuliana-Mirela BONTAȘ

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL,
Marcela Gabriela CEPREAGĂ

