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HOTĂRÂRE 
Nr.108 din 20.12.2021 

Privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Tămășeni 
pentru anul școlar 2022-2023 

 

Consiliul Local al Comunei Tămășeni,județul Neamț 
Având in vedere prevederile art.19 alin.4,art.61, alin.1 și 2,art.63 din Legea Educației Naționale nr. 1 
din 05.01.2011 și prevederile Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetarii Științifice nr.5511/2021 
privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de scolarizare pentru învățământul 
preuniversitar de stat ,evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile 
de învățământ particular precum și  emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor 
de învăţământ preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023 
Luând în considerare adresele Scolii Gimnaziale  Comuna Tămășeni judeţul Neamţ ,  Școlii 
Profesionale Adjudeni,comuna Tămășeni prin care solicită  adoptarea unei hotărâri privind aprobarea 
retelei scolare din comuna Tămășeni pentru anul scolar 2022-2023 precum și avizul conform al 
Consiliului de administrație al ISJ Neamț privind organizarea rețelei școlare din comuna 
Tămășeni,nr.15082/15.12.2021 înregistrat la primaria comunei Tămășeni sub nr.11494/16.12.2021,  
Văzând: 
- referatul de aprobare nr. 11231 din 8.12.2021 al primarului comunei Tămășeni 
- raportul de specialitate  nr. 11496 din 16.12.2021 întocmit de secretarul general al comunei 
Tămășeni 
- avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local 
În temeiul prevederilor  art.129 alin.2 lit.d , alin. (7), lit. ,,a” pct. 1,  si 196 alin.1 lit.1 dinOUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare, 

Adoptă prezenta,                                                                 
HOTĂRÂRE : 

 
 
Art.1.Se aprobă rețeaua  școlara a unităților de învățământ din Comuna Tămășeni  pentru anul școlar 
2022-2023, prevazută in Anexa  care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 
Art.2.Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului comunei Tămășeni, instituţiilor şi 
persoanelor interesate. 
  
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
    Consilier local,                                                 Contrasemnează  pentru legalitate                                                                         
Maria BUSUIOC                                            Secretarul  general al comunei Tămășeni, 
                                                                                  Alina-Cristina CĂLIMAN 
 
 
 
 
 
 



Anexa la hotărârea consiliului local nr.108 din 20.12.2021 

I. Unitate de învațământ cu personalitate juridică  (PJ) 
1. 

Unitate de invațământ pentru nivelul 
secundar superior sau școală profesionala 

ȘCOALA  PROFESIONALĂ 

Numele ȘCOALA PROFESIONALĂ 
ADJUDENI,COMUNA TĂMĂȘENI  

 

Denumirea localității Comuna Tămășeni 

Nivelul școlarizat PRE,  PRI, GIM,PROF. 

Adresa str.Unirii,nr.441, Sat Adjudeni, 
com.Tămășeni,jud.Neamț,telefon 0233749502,fax 
0233272314, email:ladjudeni@isjneamt.ro 

 

 
 
2. 
 

Unitate de învațământ pentru  nivelul 
secundar inferior  sau  gimnazial 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

Numele ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,COMUNA TĂMĂȘENI 

 

Denumirea localității Comuna Tămășeni 

Nivelul școlarizat PRE,  PRI, GIM 

Adresa str.Unirii,nr.171,comuna Tămășeni  
tel/fax:0233749155,e-mail:sctamaseni@isjneamt.ro 

         

 PRIMAR,           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

            Ștefan LUCACI           Maria BUSUIOC    

 

 

 










