ROMANIA
JUDEŢUL NEAMŢ
PRIMĂRIA COMUNEI DOCHIA
CONVOCATOR
SUNTETI INVITATI SĂ PARTICIPAȚI LA
ŞEDINŢA ORDINARĂ A
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DOCHIA, convocată, prin DIPOZITIA
PRIMARULUI nr. 06 din data de 12.01.2018 pentru data de vineri, 19 ianuarie
2018, ora 12.00, care va avea loc în sala de ședință a Consiliului local Dochia și
ședința comisiilor de specialitate ora 11,00, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotarâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din
comuna Dochia, județul Neamț în anul școlar 2018-2019 (inițiator primarul comunei
Dochia);
2.Proiect de Hotărâre privind stabilirea salariile de bază pentru funcțiile publice locale,
precum şi pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Dochia, județul Neamț (inițiator primarul comunei Dochia);
3. Proiect de Hotărâre privind adaugarea obiectivului”Parcare primărie corp B” la

domeniului public al comunei Dochia

(inițiator primarul comunei Dochia)

4.Întrebări, interpelări, discuţii.

C O N S I L I E R I:
1. Aniței Vasile

________________________

2. Ceauşu Vasile

________________________

3. Chiuaru Vasile

________________________

4. Iacob Ghiocel Vasile ________________________
5. Iacob Marian
6. Nițu Veniamin

________________________
________________________

7. Pascaru Vasile

________________________

8. Popa Mariea

________________________

9. Stoian Dănuț

________________________

10.Tudurache Ion
11.Văduva Gabriel

________________________
_____________________
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ANUNŢ
Se aduce la cunoştinţa generală că în ziua de vineri,19 ianuarie 2018,
ora 12,00, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei
Dochia, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din
comuna Dochia, județul Neamț în anul școlar 2018-2019 (inițiator primarul comunei
Dochia);
2.Proiect de Hotărâre privind stabilirea salariile de bază pentru funcțiile publice locale,
precum şi pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Dochia, județul Neamț (inițiator primarul comunei Dochia);
3. Proiect de Hotărâre privind adaugarea obiectivului”Parcare primărie corp B” la

domeniului public al comunei Dochia

(inițiator primarul comunei Dochia)

4.Întrebări, interpelări, discuţii.

Secretar,
Căpitanu Constantin

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 68 din 20.11.2017
privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna
Dochia, județul Neamț în anul școlar 2018-2019
Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ
Luând în discuţie referatul de aprobare nr. 6396 din 17.11.2017, întocmit de
secretarul comunei Dochia;
Având în vedere adresa Inspectoratului Școlar Județean Neamț nr. 13688 din
15.11.2017 și adresa nr. 1331 din 17.11.2017 a Școlii gimnaziale nr. 1 Dochia cu
propunerea pentru organizarea rețelei școlare;
În baza art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, privind educația națională, cu
modificările şi completările ulterioare, art. 32 din Ordinul Ministrului Educației Naționale și
Cercetării Științifice nr. 5472/2017, privind aprobarea Metodologiei privind fundamentarea
cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de
preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea
avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru
anul școlar 2018-2019;
In temeiul art. 36 alin. (1), alin. (6) lit. a), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
215/2001, privind administraţia publica locală, cu modificările şi completările ulterioare,
republicată;

H OTĂRĂŞTE :
Art. 1 Se aprobă rețeaua școlară pentru unitățile de învățământ care vor funcționa
în comuna Dochia, județul Neamț, în anul școlar 2018-2019, după cum urmează:
Denumirea
unității
școlare

PJ/
AR

Adresa

Înv. de
stat/înv.
part.

Nivelul
școlarizat

Nr.
preșcolari

Nr. elevi

Nr. total
elevi și
preșcolari

PJ

Sat Dochia,
com. Dochia,
Înv. de
Preșcolar
84
214
298
str. Strada
stat
Primar
nr. 1, nr.
Gimnazial
1202, jud.
Neamț
Organizarea rețelei școlare respectă încadrarea cheltuielilor unității/unităților de învățământ
de stat în fondurile alocate pentru finanțarea de bază și în numărul de posturi didactice,
didactice auxiliare și nedidactice aprobate acesteia de către Inspectoratul școlar.
Școala
gimnazială
nr. 1

Art. 2 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului jud.Neamţ,
Inspectoratului Școlar Județeani Neamț, autorităţilor interesate şi se aduce la cunoştinţă
publică prin grija secretarului comunei Dochia.
INIŢIATOR
Primar,
Păduraru Constantin
Avizat,
Secretar, Căpitanu Constantin
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Nr. 129 din 11.01.2018
Aprob,
Primar, Păduraru Constantin

Referat de specialitate
la proiectul de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de
învățământ din comuna Dochia, județul Neamț în anul școlar 2018-2019

Conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, privind educația națională, 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”, iar potrivit art. 19 alin. (4) din același act
normativ ” pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi formare profesională, autorităţile
administraţiei publice locale, în baza avizului conform al inspectoratelor şcolare, aprobă
organizarea, funcţionarea şi, după caz, dizolvarea unor structuri de învăţământ, fără
personalitate juridică - ca părţi ale unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică - şi
subordonate aceluiaşi ordonator principal de credite, în condiţiile legii”.
Având în vedere Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr.
5777/2016, potrivit căruia ”actul administrativ prin care se stabileşte reţeaua şcolară a
localităţii/judeţului/sectorului
municipiului
Bucureşti
este
hotărârea
consiliului
local/consiliului județean, emisă în baza prevederilor legislației în vigoare”.
Conform
Ordinul
Ministrului
Educației
Naționale
și
Cercetării
Științifice
nr.5472/07.11.2017,conform
avizul
Inspectoratului
Școlar
Județean
Neamț
nr.1360/14.12.2017 și propunerea pentru organizarea rețelei școlare pentru anul școlar
2018-2019 a Școlii gimnaziale nr. 1 Dochia și în considerarea prevederilor Legii nr.
215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, propun
Consiliului local al comunei Dochia, spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre mai sus
menționat.

Secretar comună, Căpitanu Constantin

