ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂREA nr. 73 /20 .12.2019
privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna
Dochia, județul Neamț în anul școlar 2020-2021
Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ întrunit în

ședință ordinară în data de 20.12.2019
Luând în discuţie raportul
primarul comunei Dochia; Analizând

argumentativ nr.7713 din 05.12.2019, întocmit de
referatul de aprobare înaintat de Păduraru Constantin,
primar al comunei Dochia, în calitate de inițiator, nr.8033 din 19.12.2019
Având în vedere adresa Inspectoratului Școlar Județean Neamț nr. 14299 din
13.12.2019 de acordarea avizului pentru rețeaua școlară de pe raza comunei Dochia în
anul școlar 2020-2021 :Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local.
În baza art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, privind educația națională, cu
modificările şi completările ulterioare, art. 24 din Ordinul Ministrului Educației Naționale și

Cercetării Științifice nr. 5090/2019, 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
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. ”a”, art.196 alin. (1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57
/2019 privind Codul Administrativ, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE
Art. 1

Se aprobă rețeaua școlară pentru unitățile de învățământ care vor
funcționa în comuna Dochia, județul Neamț, în anul școlar 2020-2021, 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
89
161
250
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.
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 general al comunei Dochia.
Școala
gimnazială
nr. 1

Președinte de ședință
Iacob Ghiocel Vasile

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei Dochia
Pascaru Vasile

Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de
10 consilieri locali în funcţie şi 10 consilieri prezenţi

