
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI $TEFAN CEL MARE

HOTARARE
privind aprobarea retelei qcolare de pe raza Comunei $tefan cel Mare pentru anul

gcolar 2015-2016

Consiliul Local al Comunei $tefan cel Mare, judetul Neamt, intrunit in qedintl
ordinari de lucru in data de 29.01.2015;

AvAnd in vedere adresa nr. 86126.01.2015 inaintatl de gcoala Gimnazial[ Dr.
Emanuiel Rigler, privind propunerea de modificare a Relelei qcolare pentru anul gcolar 2015-
2016 cat si Proiectul Palnului de gcolarizare 2015-2016 avizat in Consiliul profesoral Si
aprobat in Consiliul de administralie a1 Scolii Gimnaziale Dr. Emanuiel Rigler, in data de
26.01.2015;

Yindnd referatul de aprobare inregistrat sub nr. 303/2015, prin care Primarul comunei
propune aprobarea relelei qcolare de pe raza Comunei $tefan cel Mare pentru anul gcolar
20t5-2016;

ExaminAnd raportul de specialitate inregistrat sub nr. 303/2015, prin care se propune
aprobarea relelei gcolare de pe raza Comunei $tefan cel Mare pentru anul gcolar 2015-2016;

In aplicarea prevederilor ar1. 19, alin. (4), art.61, alin (2) si ale art. 69 din Legea
112011 a educatiei nationale precum si cele ale ordinului METCS nr. 545412013 cat si
Ordinul nr.4894110.11.2014 privind Metodologia pentru fundamentarea cifrei de gcolarizare
qi stabilirea re{elei unitdlilor de invSlimAnt preuniversitar pentru anul scolar 2015-2016;

Ludnd in considerare avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Loacal.

In conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, Ltt. d) qi alin. 6, lit. a), pct. 1 9i ale art.
115, alin. 1, lit. b) din Legea administraliei publice locale nr.215/2001, republicati;

HOTARA$TE

Art.l Se aprobl Releaua $colara de pe raza Comunei $tefan cel Mare incepand cu

anul gcolar 2015-2016, conform anexei nr. 1, ce face parte integrantd din prezenta hotdrdre.
Art.Z Prezenta hotdrire va produce efecte din momentul emiterii avizului conform aI

Inspectoratului qcoiar.

Art.2 Secretarul comunei va face publici prezenta hotarare si o va comunica
persoanelor si institufiilor interesate.

Contrasemneaza:
Secretarul Comunei,

Stoleru $icolae
l
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Preqedinte de qedin{i,
Rusu Vasile

Nr. 5 din 29.01.2015



ANEXA Nr. 5 la H.C.L. nr.5129.01.2015

Re{eaua scolara a Comunei Stefan cel Mare
pentru anul $colar 2015-2016

Unitatea de invilImdnt pentru inv[!6mAntu1
gimnazial

$coala gimnaziald

Numele Dr. Emanuiel Rigler
Localitatea Stefan cel Mare
Nivelul scolarizat PRE, PN, GIM
Adresa sat Stefan cel Mare, nr. 27, com. Stefan cel

Mare

Unitatea de invSlimdnt pentru invE![mdntul
primar

$coala gimnaziala Dr. Emanuiel Rigler

Numele Scoala Primara Ghisoiesti
Localitatea Ghigoiesti
Nivelul scolarizat PRE
Adresa sat Ghigoiesti, com. Setefan cel Mare

Preqedinte de gedin(i,
Rusu Vasile

Contrasemneaz6:

Secretarul Comunei,
Stoleru Nicolae


