ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRINŢIEŞ
HOTĂRÂREA,
NR. 77 din 13.12.2019
privind aprobarea reţelei şcolare la nivelul comunei Grinţieş, judeţul Neamţ pentru anul
şcolar 2020 - 2021.
Consiliul local al comunei Grinţieş, judeţul Neamţ.
Având în vedere prevederile art. 61 aliniat (1) şi (2) din legea educaţiei naţionale
nr. 1/2011 şi a Ordinul M.E.N. nr. 5090/30.08.2019 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;
Văzând referatul domnului primar Alexandroaia Vasile nr. 5269/29.11.2019,
raportul de specialitate nr. 5270/29.11.2019 adresa Şcolii Gimnaziale „Constantin Panţiru”
Grinţieş nr. 1121/29.11.2019 şi 1122/29.11.2019, a I.S.J Neamţ nr. 14050/27.11.20179 şi
avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ nr. 14374/13.12.2019;
Luând act de avizul favorabil al comisiei de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (1) şi (6), litera „a”, pct. 1, ale art. 45 aliniat
(1) şi ale art. 115 aliniat (1) litera „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă reţeaua şcolară la nivelul comunei Grinţieş, judeţul Neamţ,
pentru anul şcolar 2020 - 2021 conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta
hotărâre.
Art. 2. Primarul comunei Grinţieş şi domnul director al Şcolii Gimnaziale
Constantin Panţiru, vor duce la îndeplinire prevederile prezenta hotărâre.
Art. 3. Secretarul comunei va comunica şi transmite prezenta hotărâre autorităţilor
şi persoanelor interesate.
PREŞEDINTE SEDINŢĂ,
NECOLAIE CURCĂ - consilier
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNEI
OANA RALUCA CIUCANU

RED. C.O.R.
PROC. C.O.R.
EX.4
DS. A/3

1

ROMANIA
JUDEŢULNEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRINTIES
ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR.
77/2019
REȚEAUA SCOLARA PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021

Unitatea
de
învățământ
învățământul gimnazial
Numele
Denumirea localităţii
Nivelul şcolarizat
Adresa

pentru Școala Gimnazială
Școala Gimnazială „Constantin Panțiru”
Grințieș
PRE, PRI, GIM
Ste. Plopilor nr. 221

Unitatea de invatamant cu personalitate
juridică (PJ)
Școala Gimnazială „Constantin Panțiru”
Denumirea unității de învățământ arondata Grădinița Grințieșu Mic
(AR)
Nivelul de școlarizare
PRE
Adresa
Str. Principală nr. 205
Unitatea de invatamant cu personalitate
juridică (PJ)
Denumirea unității de învățământ arondata
(AR)
Nivelul de școlarizare
Adresa

Școala Gimnazială „Constantin Panțiru”
Grădinița Bradu Nr.1
PRE
Str. Principala nr. 291

,,Organizarea reţelei şcolare respectă încadrarea cheltuielilor unității de învăţământ de stat
în fondurile alocate pentru finanţarea de bază şi în numărul de posturi didactice auxiliare şi
nedidactice aprobate acesteia de către inspectoratul şcolar”.
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