ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA PÎRTEȘTII DE JOS
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind stabilirea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza comunei Pîrteștii de
Jos, pentru anul școlar 2016-2017
Consiliul local al comunei Pîrteștii de Jos, judeţul Suceava;
Având în vedere:
-

Expunerea de motive prezentată de domnul primar, înregistrată cu nr. 9218 din 10.12.2015;

-

Raportul secretarului comunei Pîrteştii de Jos înregistrat la nr.9220 din 10.12.2015;

-

Avizul Inspectoratului Școlar Județean Suceava nr.11369 din 26.11.2015;

- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 2 pentru învăţământ, sănătate şi familie,
muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, înregistrat cu
nr.9550 din 22.12.2015;
- prevederile art. 19 alin. (4) şi art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului Ministerului Educației și Cercetării Științifice nr. 5556/2015 pentru aprobarea
Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei din învățământul
preuniversitar de stat pentru anul școlar 2016-2017;

În temeiul art. 36 alin. (6) lit. a) pct 1., art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă rețeaua școlară pentru unitățile de învățământ de pe raza comunei
Pîrteștii de Jos, pentru anul școlar 2016-2017, după cum urmează:
Nr.
crt.

Denumirea unității de învățământ cu Denumirea unității de învățământ fără personalitate
personalitate juridică
juridică

1.

LICEUL
TEHNOLOGIC
„NICANOR
MOROŞAN”
PÎRTEțTII
DE
JOS/PRI,
GIM,LIC,PROF,/RO/Pîrtețtii de Jos, nr. 159
tel/fax
0230-237118,
0230-237118,
grupscolarpirtesti@yahoo.com

2.

GRĂDINIțA CU PROGRAM NORMAL PÎRTEțTII DE JOS/PRE/
Pîrtețtii de Jos

3.

GRĂDINIțA CU PROGRAM NORMAL DELENI/PRE,/Deleni

4.

țCOALA PRIMARĂ DELENI/PRI,/Deleni

5.

GRĂDINIțA CU PROGRAM NORMAL RODINA/PRE,/Rodina

6.

țCOALA PRIMARĂ RODINA/PRI,/Rodina

Art. 2. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor interesate.
Preşedinte de şedinţă,
Strugariu Nicanor
Contrasemnează:
Secretarul comunei,
Pîrteștii de Jos, 28.12. 2015
Ciornei Laura
Nr.59

