
 

Hotărârea nr.8/2012 

privind schimbarea denumirii unităŃii de învăŃământ preuniversitar de stat şi organizarea 
reŃelei şcolare pentru anul 2012-2013 

 

    Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinŃă ordinară în data de 21 februarie 2012, 
             Luând în discuŃie proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia, d-l Mîndru Petru privind schimbarea 
denumirii unităŃii de învăŃământ preuniversitar de stat şi orgnizarea reşelei şcolare pentru anul 2012-2013, precum şi referatul 
de specialitate nr.393/18.01.2012 întocmit de secretarul comunei Dochia; 
            Având în vedere avizul favorabil acordat de Comisia de învăŃământ din cadrul Consiliului Local al comunei Dochia 
nr.519/2012, avizul I.S.J.NeamŃ nr. 197/16.01.2012, adresa Şcolii cu clasele I-VIII Dochia nr.121/26.01.2012, adresa 
Secretariatului Comisiei de atribuire de denumiri a jud.NeamŃ nr.1429/01.02.2012; 
            În baza prevederilor art.61 alin.(2) din Legea EducaŃiei NaŃionale nr.1/2011 şi Ordinului M.E.CT.S. 
nr.6564/2011.privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităŃilor de învăŃământ din sistemul naŃional de 
învăŃământ preuniversitar;Legii nr.273/2006-privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Legii 
nr.52/2003-privind transparenta decizională in administratia publica locala;  
            În temeiul art.36 alin.(2) lit.”d”, alin.(6) lit.”a”, pct.1,  alin.(9)  şi art. 45 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea 
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 
 

HOTARARE: 

 

Art.1. Se aprobă schimbarea denumirii unităŃii de învăŃământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritorială a 
comunei Dochia, după cum urmează: 

 
Unitatea de învăŃământ pentru învăŃământul gimnazial Şcoala gimnazială 

Nume (nume de personalităŃi ori evenimente istorice, politice, 
culturale sau de oricare altă natură)/nr... 

Nr.1 

Localitatea Dochia 

Nivelul şcolarizat PRE, PRI, GIM/PRI, GIM/GIM 

Adresa Strada nr.1, nr.1202 
 
Art.2 Pentru anul şcolar 2012-2013 la nivelul comunei Dochia, reŃeaua şcolară a unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat 
se organizează astfel: 

� Şcoala gimnazială nr.1 Dochia, unitate de învăŃământ cu personalitate juridică, fără structuri, având o încadrare de 4 
clase la nivel preşcolar, 7 clase la nivel primar (incluzând clasa pregătitoare) şi 5 clase la nivel gimnazial, având 
codul de identificare fiscală 18262586, sigiliu şi cont deschis la Trezoreria mun.Piatra NeamŃ. 

 
Art.3 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinŃează primarul comunei Dochia şi directorul unităŃii de 
învăŃământ preuniversitar de stat. 
 
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică InstituŃiei Prefectului jud.NeamŃ şi autorităŃilor interesate şi se aduce la cunoştinŃă 
publică prin grija secretarului comunei Dochia. 
 
                                                                                   Dochia, 21 februarie 2012 
 
                  Preşedinte de şedinţă,                                                                    Contrasemnează pentru legalitate, 
               Cojocaru Costel-Claudiu                                                                   Secretar-ACRISTINEI OVIDIU 

 

ROMÂN IA  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 
 
 


