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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea reţelei şcolare şi denumirile unităţilor de învăţământ de
pe raza teritorială a comunei Dolje ti pentru anul şcolar 2021-2022ș

Consiliul  local  al  comunei  Dolje ti,  întrunit  în  şedinţă  ordinară în lunaș
decembrie 2020,

Având în vedere prevederile art.19, alin.1 şi  art. 61 alin. (2) din Legea
educaţiei  naţionale  nr.  1/2011  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,
coroborat cu prevederile Ordinului M.E.N nr. 5.599 din 21 septembrie 2020
pentru  aprobarea  Metodologiei  privind  fundamentarea  cifrei  de  scolarizare
pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de prescolari si
elevi  scolarizati  in  unitatile  de  invatamant  particular,  precum  si  emiterea
avizului  conform  in  vederea  organizarii  retelei  unitatilor  de  invatamant
preuniversitar pentru anul scolar 2021-202, precum şi Avizul conform al I.S.J.
Neam  nr.------------  în  vederea  organizării  reţelei  unităţilor  de  învăţământț
preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022,

Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Dolje ti şiș
raportul de avizare a comisiilor de specialitate, 

În temeiul prevederilor art. 139 din Ordonan a de urgen ă nr. 57 din 3 iulieț ț
2019 privind Codul administrativ:

PROPUNE

Art.1. Se aprobă reţeaua şcolară şi denumirile unităţilor de învăţământ de
pe raza teritorială a comunei Dolje ti pentru anul şcolar 2021-2022, conformș
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare, va
fi  comunicată  primarului  comunei  Dolje ti,  Instituţiei  Prefectului-Judeţulș
Neam , Inspectoratului Şcolar Judeţean Neam  şi Şcolii Gimnaziale ,,Gheorgheț ț
Pătra cu,, , Sat Buruiene ti,ș ș  comuna Dolje ti.ș

                     Primar, Avizat pentru legalitate,
               Albert Lungu          Secretar general,

           Mihaela Cezar

http://www.primariadoljesti.ro/
mailto:primcomdoljesti@yahoo.com


Anexă la H.C.L. nr. din 

Re eaua colară a comunei Dolje ti pentru anul colar 2021-2022ț ș ș ș

Unități de învățământ pentru
învățământul gimnazial

Școala Gimnazială

Numele Școala Gimnazială ,,Gheorghe  
Pătrașcu,, 

Denumirea localității Sat Buruienești, comuna Doljești

Nivelul școlarizat PRE, PRI, GIM
Adresa Str Al.I.Cuza nr.82, sat Buruienești, 

comuna Doljești, județul Neamț, 
tel/fax:0233780504, e-mail: 
sco  ala  buruienesti@y  ahoo.com  

Unitatea de învățământ cu 
personalitate juridică (PJ)

Școala Gimnazială ,,Gheorghe  Pătrașcu,,

Denumirea unității de 
învățământ arondate (AR)

Școala Gimnazială, comuna Doljești

Nivelul școlarizat PRE, PRI, GIM
Adresa Str. Sfânta Treime, nr.12, sat Doljești, 

comuna Doljești. Județul Neamț, tel/fax: 
0233780515, e-mail: 
d  oljestiscoala  @y  ahoo.com  

Unitatea de învățământ cu 
personalitate juridică (PJ)

Școala Gimnazială ,,Gheorghe  Pătrașcu,,

Denumirea unității de învățământ
arondate (AR)

Grădinița cu Program Normal Buhonca

Nivelul școlarizat PRE
Adresa Str. Sfintei Cruci, nr.51, sat Buhonca, 

comuna Doljești, județul Neamț, tel/fax: 
0233780515 

Unitatea de învățământ cu 
personalitate juridică (PJ)

Școala Gimnazială ,,Gheorghe  Pătrașcu,,

Denumirea unității de învățământ
arondate (AR)

Grădinița cu Program Normal Rotunda

Nivelul școlarizat PRE
Adresa Str. Vasile Alecsandri, nr.175, sat 

Rotunda, comuna Doljești, județul Neamț

mailto:doljestiscoala@yahoo.com
mailto:scoalaburuienesti@yahoo.com


ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMȚ

COMUNA DOLJE TIȘ

REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare şi denumirile
unităţilor de învăţământ de pe raza teritorială a comunei Dolje ti pentruș

anul şcolar 2021-2022

Potrivit  prevederilor  art.  61 alin. (2)  din Legea educaţiei  naţionale nr.
1/2011  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  coroborat  cu  prevederile
Ordinului M.E.N. nr. 5.090 din 30 august 2019 pentru aprobarea Metodologiei
privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar
de  stat,  evidenta  efectivelor  de  prescolari  si  elevi  scolarizati  in  unitatile  de
invatamant  particular,  precum  si  emiterea  avizului  conform  in  vederea
organizarii  retelei  unitatilor  de  invatamant  preuniversitar  pentru  anul  scolar
2020-2021, 

Supun aprobării consiliului local a proiectului de hotărâre anexat după
emiterea  avizului  comform  al  Inspectoratului  colar  Jude ean  Neam ,  înȘ ț ț
vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul
şcolar 2021-2022 pe raza comunei Dolje ti.ș

                                               Primar,
                                           Albert Lungu



ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMȚ

COMUNA DOLJE TIȘ

Raportul aparatului de specialitate
privind aprobarea reţelei şcolare şi denumirile unităţilor de învăţământ de

pe raza teritorială a comunei Dolje ti pentru anul şcolar 2021-2022ș

Având în vedere Avizul favorabil al Inspectoratului colar Jude ean Ș ț
NEAM  nr. _________ pentru unită ile de învă ământ preuniversitar din UAT Ț ț ț
DOLJE TI, Ș

Potrivit  prevederilor  art.  61 alin. (2)  din Legea educaţiei  naţionale nr.
1/2011  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  coroborat  cu  prevederile
Ordinului M.E.N. nr. 5.090 din 30 august 2019 pentru aprobarea Metodologiei
privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar
de  stat,  evidenta  efectivelor  de  prescolari  si  elevi  scolarizati  in  unitatile  de
invatamant  particular,  precum  si  emiterea  avizului  conform  in  vederea
organizarii  retelei  unitatilor  de  invatamant  preuniversitar  pentru  anul  scolar
2021-2022;

Propunem aprobării consiliului local a proiectului de hotărâre anexat, în
vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul
şcolar 2021 – 2022 pe raza comunei Dolje ti.ș

                  

Secretar general,

Mihaela Cezar
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