
 
 

Hotărârea nr.72/2013 
privind organizarea reţelei şcolare pentru anul 2014-2015 la nivelul comunei Dochia, 

jud.Neamţ 
 

      Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de 20 decembrie 2013, 
             Luând în discuţie proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia, d-l Ciubotaru Iulian-Gheorghe 
privind orgnizarea reţelei şcolare pentru anul 2014-2015 la nivelul comunei Dochia, jud.Neamţ, precum şi referatul 
de specialitate nr.6783 /2013  întocmit de secretarul comunei Dochia; 
            Având în vedere avizul favorabil acordat de Comisia de învăţământ din cadrul Consiliului Local al comunei 
Dochia, avizul I.S.J.Neamţ nr.12876/26.11./2013, adresa Şcolii gimnaziale nr.1 Dochia nr.1124/25.11.2013, adresa 
I.S.J. Neamţ nr.12394/19.11.2013; 
            În baza prevederilor art.61 alin.(2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 şi Ordinului M.E.N. 
nr.5454/12/11/2013-privind aprobarea  Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi emiterea avizului 
conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2014-2015; Legii 
nr.273/2006-privind finanţele 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 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 
 

HOTARARE: 
 
Art.1 Pentru anul şcolar 2014-2015 la nivelul comunei Dochia, reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se organizează astfel: 

 Şcoala gimnazială nr.1 Dochia, unitate de învăţământ cu personalitate juridică, fără structuri, având o 
încadrare de 3 grupe la nivel preşcolar, 6 clase la nivel învăţământ primar ( 1 clasa 0, 1 clasa I-a, 1 clasa a 
II-a, 1 clasă a III-a, 2 clase a IV-a) şi 5 clase la nivel gimnazial (1 clasă a V-a, 2 clase a VI-a, 1 clasă a VII-
a, 1 clasă a VIII-a), defalcată astfel: învăţământ preşcolar-62 copii; învăţământ primar-152 elevi (clasele 0-
IV), învăţământ gimnazial-104 elevi (clasele V-VIII), rezultând un total de 318 elevi, având codul de 
identificare fiscală 18262586, sigiliu şi cont deschis la Trezoreria mun.Piatra Neamţ. 

 
Art.2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Dochia şi directorul unităţii 
de învăţământ preuniversitar de stat. 
 
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi autorităţilor interesate şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia. 
 
                                                                                   Dochia, 20 decembrie 2013 
 
                  Preşedinte de şedinţă,                                                                    Contrasemnează pentru legalitate, 
                       Ceauşu Virgil                                                                            Secretar-ACRISTINEI OVIDIU 
 
 
 
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. 
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REFERAT 
privind organizarea reţelei şcolare pentru anul 2014-2015 la nivelul comunei Dochia, 

jud.Neamţ 
 

 
          Reţeaua şcolară este formată din totalitatea unităţilor de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu care sunt 
organizate şi funcţionează pe o anumită rază teritorială sub coordonarea şi monitorizarea Inspectoratului şcolar. 
           Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar se organizează de către autorităţile administraţiei 
publice locale, cu avizul conform al Inspectoratelor Şcolare Judeţene.Prin adresa nr.12394/19.11.2013 I.S.J. Neamţ 
a solicitat Consiliului local Dochia trimiterea spre avizare a proiectului privind reorganizarea reţelei şcolare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Dochia pentru anul 2014-2015 în conformitate cu 
prevederile art.61 alin.(2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 şi Ordinului M.E.N. nr. 5454/12/11/2013-privind 
aprobarea  Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi emiterea avizului conform în vederea 
organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2014-2015;  
         Şcoala Dochia, prin adresa nr.1124/25.11.2013 ne-a comunicat organizarea reţelei şcolare pentru anul 2014-
2015. 
            Organizarea reţelei şcolare s-a realizat pe baza următoarelor criterii generale: 

 Legislativ 
 Economic 
 Demografic 
 Geografic 
 Socio-economic 
 Oferta educaţională 

 
 
           Prmăria comunei Dochia prin adresa nr.6572/25.11.2013 a solicitat avizul I.S.J. Neamţ, iar acesta prin 
adresa nr.12876/26.11.2013 a acordat avizul favorabil. 
 
           În consecinţă, rugăm plenul Consiliului local al comunei Dochia să dispună. 
 
 

Secretarul comunei Dochia, 
                                                        OVIDIU ACRISTINEI 

 


