
                  

ROMANIA 

JUDETUL  NEAMT 

C O M U N A   D O B R E N I 

CONSILIUL LOCAL 

 
 

PROIECT de H O T Ă R Â R E  
 

privind aprobarea reţelei  şcolare din comuna Dobreni, 

judeţul Neamţ pentru anul 2021 – 2022 

 
 

Consiliul Local al comunei Dobreni, judeţul Neamţ; 
Având în vedere: 

- prevederile art.19 alin.(2 ) si (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 

1/2011 a, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinul MEN nr. 50910 din 02.10.2018 pentru aprobarea  Metodologiei 

privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de 
stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ 
particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei 
unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022; 

- avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ privind organizarea 
reţelei şcolare nr  15469/16.12.2020;  

- raportul argumentativ  al Scolii gimnaziale „Prof. Mihai Emilian 

Mancas” nr. 1277/25.11.2020; 

- Referatul de aprobare  a primarului comunei Dobreni nr.  

302/20.01.2021;    

       In temeiul art. 129, privind „Atributiile Consiliului Local”, alin. (2), lit. d) si 

alin. (7) lit. a) precum si art. 196 privind „Tipurile de acte administrative” alin. (1), 

lit. a),  din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ : 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1.  Se aprobă reţeaua  şcolară  din comuna Dobreni, judeţul Neamţ,  
pentru anul 2021 – 2022, conform ANEXEI care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se desemnează Şcoala 

Gimnaziala “Prof. Mihai Emilian Mancas” comuna  Dobreni prin directoratul scolii. 

        Art.3 Secretarul comunei Dobreni va comunica şi înainta prezenta hotărâre   
autorităţilor şi persoanelor interesate.   

 

 

 

PRIMAR 

Vasilica CRETU 

 

 

 

 

 



 

 

ROMANIA 

JUDETUL  NEAMT 

C O M U N A   D O B R E N I 

CONSILIUL LOCAL 
 

 

H O T Ă R Â R E A 

Nr  5  din 29.01.2021 
 

privind aprobarea reţelei  şcolare din comuna Dobreni,  

judeţul Neamţ, pentru anul scolar 2021 – 2022 
 

 

Consiliul Local al comunei Dobreni, judeţul Neamţ; 
Având în vedere: 

- prevederile art.19 alin.(2 ) si (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011 a, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul MEN nr. 50910 din 02.10.2018 pentru aprobarea  Metodologiei 

privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de 
stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ 
particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei 
unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022; 

- avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ privind organizarea 
reţelei şcolare nr  15469/16.12.2020;  

- raportul argumentativ  al Scolii gimnaziale „Prof. Mihai Emilian 

Mancas” nr. 1277/25.11.2020; 

- Referatul de aprobare  a primarului comunei Dobreni nr.     21.01.2021;  

          In temeiul art. 129, privind „Atributiile Consiliului Local”, alin. (2), lit. d) si 

alin. (7) lit. a) precum si art. 196 privind „Tipurile de acte administrative” alin. (1), 

lit. a),  din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ : 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1.  Se aprobă organizarea reţelei  şcolare  din comuna Dobreni, judeţul 
Neamţ,  pentru anul scolar 2021 – 2022, pentru urmatoarele niveluri de invatamant: 

- Prescolar  ; 

- Primar ; 

- Gimnazial. 

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se desemnează Şcoala 
Gimnaziala “Prof. Mihai Emilian Mancas” comuna Dobreni prin directoratul scolii. 

        Art.3 Secretarul comunei Dobreni va comunica şi înainta prezenta hotărâre   
autorităţilor şi persoanelor interesate.   
 

        Preşedinte de şedinţă,                                                 Avizat pentru legalitate 

              Ariton Vasile                                                              Secretar General 

 Petrescu Sanda Daniela 

 
 

 
Total consilieri locali in functie: 11, Prezenti: 11 -Voturi: Pentru 11, Impotriva: 0,  Abtineri: 0 
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