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   PROIECT DE  

HOTĂRÂRE 

PRIVIND APROBAREA REȚELEI ȘCOLARE A UNITĂȚILOR DE INVĂȚĂMÂNT 

PREUNIVERSITAR DIN COMUNA TĂMĂȘENI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-

2022 

 

 

Primarul comunei Tămășeni ,jud.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.5599/29.09.2020 privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de 

scolarizare 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 reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022 

Luând în considerare adresele Scolii Gimnaziale, Comuna Tămășeni judeţul Neamţ și  

Școlii Profesionale Adjudeni prin care solicită  adoptarea unei hotărâri privind aprobarea retelei 

scolare din comuna Tămășeni pentru anul scolar 2021-2022  

Văzând : 

-referatul de aprobare al primarului comunei Tămășeni nr.8984/09.12.2020 

-raportul de specialitate al secretarului general al comunei Tămășeni nr.138/07.01.2021 

precum și avizul conform nr.15469/16.12.2020 emis de Inspectoratul Școlar Județean Neamț 

In 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, 

 

                                                           PROPUNE: 

 

Art.1.Să se aprobe rețeaua  școlara a unităților de învățământ din Comuna Tămășeni  pentru 

anul școlar 2021-2022, 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. 

  

 

Primar,  

                  Ștefan Lucaci 

 

             Avizat pentru legalitate, 

          Secretar general, 

            Alina Cristina Căliman 



            

 

Anexa la Proiectul de hotărâre  a Consiliului Local al Comunei Tămășeni   
I. Unitate de învațământ cu personalitate juridică  (PJ) 

1. 

Unitate de învațământ pentru  nivelul 

secundar inferior  sau  gimnazial 

Școala Gimnaziala 

Numele  Școala Gimnaziala,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 

 

     2. 

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:ladjudenisjneamt.ro 

 

 

     PRIMAR, 

       LUCACI ȘTEFAN     
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Nr.8984/09.12.2020  

REFERAT DE APROBARE 

 la proiectul de Hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învățământ din comuna 

Tămășeni  pentru anul școlar 2021-2022  

 

 

 

Examinând  adresele Scolii Gimaziale Comuna Tămășeni și Școlii Profesionale 

Adjudeni prin care propun  aprobarea rețelei unităților de învățământ din comuna Tămășeni 

pentru anul școlar 2021-2022, se constată că acestea sunt în conformitate cu prevederile art. 

61, alin. (1) și (2) și art 63 din Legea nr. 1/05.01.2011 – Legea educației naționale  precum și 

cu prevederile Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5599/2020 referitor la Metodologia 

privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat finanțat 

de la bugetele locale și de la bugetul de stat și emiterea avizului conform în vederea 

organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022 și ale 

Legii 287/2009 privind Codul Civil, republicată. 

Organizarea retelei scolare respectă încadrarea cheltuielilor unității de stat în fondurile 

alocate pentru finanțarea de baza calculate în functie de costul standard per elev/prescolar și 

în numărul de posturi didactice,didactice auxiliar și nedidactice aprobate acesteia de către 

instectoratul scolar. 

 De asemenea, se constată că acestea întrunesc condiţiile de fond, formă, necesitate, 

oportunitate, precum şi cele de legalitate cerute de Legea nr. 24/2000, privind normele de 

tehnică legislativă,motiv pentru care este justificata organizarea retelei scolare in forma 

prezentata in anexa la proiectul de hotarare de consiliu local. 

 

 

 

PRIMAR, 

LUCACI ȘTEFAN 
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Nr.138/07.01.2021 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 la proiectul de Hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învățământ din comuna 

Tămășeni  pentru anul școlar 2021-2022 

 

 

Examinând referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre prin care se propune 

aprobarea rețelei unităților de învățământ din comuna Tămășeni pentru anul școlar 2021-

2022, se constată că acestea sunt în conformitate cu prevederile art. 61, alin. (1) și (2) și art 63 

din Legea nr. 1/05.01.2011 – Legea educației naționale ,cu prevederile  Ordinului Ministrului 

Educaţiei, Cercetarii Științifice nr.5599/2020 privind aprobarea Metodologiei pentru 

fundamentarea cifrei de scolarizare 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 reţelei unităţilor de învăţământ 

preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022 .De asemenea, se constată că acestea întrunesc 

condiţiile de fond, formă, necesitate, oportunitate, precum şi cele de legalitate cerute de Legea 

nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă, motiv pentru care acordăm aviz favorabil. 

 

 

    SECRETAR GENERAL, 

                  CĂLIMAN ALINA- CRISTINA 

 

 

 


