
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
PROIECT 

 
H O T Ă R Â R E 

 
privind aprobarea retelei scolare a Orasului  Tirgu Neamt pentru anul scolar 2018-2019 

  
Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
 
             
         Avand in vedere adresa  inregistrata la Primaria Orasului Tirgu Neamt cu 
nr.20342/15.11.2017 din partea Inspectoratului Scolar Judetean Neamt, prin care se solicita 
proiectul privind organizarea (reorganizarea) retelei scolare a unitatilor de invatamant 
preuniversitar de stat si particular de pe raza teritoriala a Orasului Tirgu Neamt, pentru anul 
scolar 2018-2019,  in vederea fundamentarii planului de scolarizare; 
        Luand act de prevederile art.61 alin.2 din Legea educaţiei naţionale  nr.1 din 2011, cu 
modificările şi completările ulterioare si Ordinului Ministerului Educatiei Nationale 
nr.5472/07.11.2017; 
       Tinand cont de Expunerea de motive a Primarului orasului Tirgu Neamt si Raportul de 
specialitate întocmit de Serviciul Juridic, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
orasului Tirgu Neamt, ambele înregistrate cu nr.22383/20.12.2017; 
      Avand in vedere adresa Inspectoratului Scolar Judetean Neamt, inregistrata la Primaria 
Orasului Tirgu Neamt cu nr. 22158/18.12.2017, prin care se comunica avizul conform al 
Consiliului de administratie privind organizarea retelei scolare din Orasul Tirgu Neamt pentru 
anul scolar 2018-2019; 
                   În temeiul art. 36 alin. (1), alin (2) lit. ,,d” şi alin. (6) lit. a, pc.1, art. 45 alin.1, 
art.115, alin (1), lit. ,,b”, art.117 lit. ,,a” din Legea nr. 215/ 2001, privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

Art. 1  Se aprobă reţeaua şcolara a oraşului Tîrgu Neamţ pentru anul şcolar 2018-2019,  
conform anexei la prezenta hotarare, parte integranta a acesteia. 
Art.2.Serviciul Juridic din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ va lua toate măsurile 
corespunzătoare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
Art.3.Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor şi persoanelor interesate 
 
                                          
 
 
 
                                          Iniţiator,  
                                           Primar,  
                                     Harpa Vasilică 
 
 
 
                                                                                                    Contrasemnează, 
                                                                                                            Secretar, 
                                                                                                  Cons.Jr. Ţuţu Ion  



 
PRIMARIA ORASULUI TÎRGU NEAMŢ   
                                                                               
Nr. 22383/20.12.2017  
 
 

Expunerea de motive 
 La proiectul de hotarare privind aprobarea retelei scolare a Orasului  Tirgu Neamt 

pentru anul scolar 2018-2019 
  
  

 
          In conformitate cu prevederile art. 61 din Legea educaţiei naţionale nr. 1 din 2011. 
(2)Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar se organizează 
de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare. 
Pentru învăţământul special liceal şi special postliceal, reţeaua şcolară se organizează de către 
consiliul judeţean, respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu 
consultarea partenerilor sociali şi cu avizul conform al Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului ’’. 
        ,,Avizul conform pentru organizarea retelei scolare este actul emis de catre inspectoratele 
scolare la solicitarea formulata de catre autoritatile publice locale in vederea organizarii retelei 
scolare a unitatilor de invatamant de stat si particular preuniversitar.....’’. ( art. 20, lit. a din 
Ordinului Ministerului Educatiei Nationale nr.5472/07.11.2017). 
         Avand in vedere adresa Inspectoratului Scolar Judetean Neamt, inregistrata la Primaria 
Orasului Tirgu Neamt cu nr. 22158/18.12.2017, prin care se comunica avizul conform al 
Consiliului de administratie privind organizarea retelei scolare din Orasul Tirgu Neamt pentru 
anul scolar 2018-2019; 
 
       Faţă de considerentele arătate mai sus, vă propun spre dezbatere proiectul de hotărâre 
privind aprobarea retelei scolare a Orasului  Tirgu Neamt pentru anul scolar 2018-2019. 
 
 

 
 

PRIMAR, 
Harpa Vasilică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Primăria Oraşului Tîrgu Neamţ 
Serviciul Juridic 
 
Nr.22383/20.12.2017                                                                        Aprob,                                                  
                                                                                                    Primar 
                                                                                                                                                                    
                                                                                                 Harpa Vasilică 

 
Raport de specialitate 

La proiectul de hotarare privind aprobarea retelei scolare a Orasului  Tirgu Neamt pentru anul 
scolar 2018-2019 

           
       Avand in vedere adresa  inregistrata la Primaria Orasului Tirgu Neamt cu 
nr.20342/15.11.2017 din partea Inspectoratului Scolar Judetean Neamt, prin care se solicita 
proiectul privind organizarea (reorganizarea) retelei scolare a unitatilor de invatamant 
preuniversitar de stat si particular de pe raza teritoriala a Orasului Tirgu Neamt,pentru anul 
scolar 2018-2019,  in vederea fundamentarii planului de scolarizare; 

  
       Ţinând cont de prevederile Legii educaţiei naţionale nr.1 din 2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, in speţă- art. 61 din Legea educaţiei naţionale  (2)Reţeaua şcolară a 
unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar se organizează de către autorităţile 
administraţiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare. Pentru învăţământul 
special liceal şi special postliceal, reţeaua şcolară se organizează de către consiliul judeţean, 
respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu consultarea 
partenerilor sociali şi cu avizul conform al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului ’’; 
        ,,Avizul conform pentru organizarea retelei scolare este actul emis de catre inspectoratele 
scolare la solicitarea formulata de catre autoritatile publice locale in vederea organizarii retelei 
scolare a unitatilor de invatamant de stat si particular preuniversitar.....’’. ( art. 20, lit. a din 
Ordinului Ministerului Educatiei Nationale nr.5472/07.11.2017). 
       Art. 22 din Ordinului Ministerului Educatiei Nationale nr.5472/07.11.2017) prevede: 
 
(1)Organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se realizează prin 
hotărâre a consiliului local sau, după caz, a consiliului judeţean, cu avizul conform al 
inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei Naţionale, după caz. 
(2)Obţinerea avizului conform este obligatorie, lipsa acestuia atrăgând nulitatea hotărârii 
consiliului local sau, după caz, a consiliului judeţean prin care este aprobată reţeaua şcolară. 
 
      Avand in vedere adresa Inspectoratului Scolar Judetean Neamt, inregistrata la Primaria 
Orasului Tirgu Neamt cu nr. 22158/18.12.2017, prin care se comunica avizul conform al 
Consiliului de administratie privind organizarea retelei scolare din Orasul Tirgu Neamt pentru 
anul scolar 2018-2019; 
       În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, avizăm favorabil Proiectul de 
Hotărâre privind aprobarea retelei scolare a Orasului  Tirgu Neamt pentru anul scolar 2018-
2019. 
 
                                                            Serviciul juridic, 
                                                                 Intocmit, 
                                                     Jr. Vasiliu Sofica Maria



ANEXA LA HCL NR. 
                                      

 UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ 
Unitatea de 
învăţământ 

pentru 
învăţământul 

gimnazial 

Denumirea unităţii 
de învăţământ cu 

personalitate 
juridică 

Niveluri de 
învăţământ 
şcolarizate 

Denumirea unităţii 
de învăţământ fără 

personalitate 
juridică 

ARONDATĂ 

Niveluri de 
învăţământ 

şcolarizate pentru 
unităţile fără 
personalitate 

juridică 
ARONDATĂ 

Adresă/nr.tel./fax/mail 

UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU NIVELUL SECUNDAR INFERIOR SAU GIMNAZIAL 

Şcoala 
Gimnazială  

ŞCOALA 
GIMNAZIALĂ 
DOMNEASCĂ  

       PRE/PRI/GIM   Tîrgu Neamţ, 
b-dul Ştefan cel Mare, nr.30 

Tel/fax 0233 790703 
e-mail: sc2tgnt@yahoo.com 

 GRĂDINIŢA CU 
PROGRAM 

PRELUNGIT NR.2 

PRE Tîrgu neamţ, 
b-dul  Ştefan cel Mare, nr.34 

tel. 0233/791354 

Şcoala 
gimnazială 

ŞCOALA 
GIMNAZIALĂ 

,,ION CREANGĂ” 

PRE/PRI/GIM   Tîrgu Neamţ 
Str. Mihail Sadoveanu, nr.20 
Tel/fax 0233 791708,791709 

email:scoalahumulesti@yahoo.com 

UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU NIVELUL SECUNDAR, SUPERIOR SAU LICEAL 
Colegiul 
Naţional 

COLEGIUL 
NAŢIONAL 

,, ŞTEFAN CEL 
MARE” 

PRI/GIM/LIC  TEO        Tîrgu Neamţ, 
b-dul Ştefan cel Mare, nr.67 

Tel/fax 0233 790932 
e-mail:colegiultehnic@yahoo.com 

Colegiul 
Tehnic 

COLEGIUL 
TEHNIC 

,, ION CREANGĂ” 

PRE/GIM/PROF/LIC 
TEO/LIC TEH/POS 

  Tîrgu Neamţ, 
Str.Mărăşeşti, nr.175 

Tel/fax 0233 790574, 790576 
email:colegiultehnicic@yahoo.com 



Liceul  LICEUL ,, VASILE 
CONTA” 

PRE/PRI/GIM/LIC 
TEH/LIC VOC  

  Tîrgu Neamţ 
Str.Slt. Radu Teoharie, nr.3 

Tel/Fax 0233 791228, 791172 
e-mail: 

liceulvasileconta@yahoo.ro 

 GRĂDINIŢA CU 
PROGRAM 

PRELUNGIT NR.1 

PRE Tîrgu Neamţ, str.Panazol, nr.3 

 
 

UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU NIVELUL POSTLICEAL 
Şcoala 

Postliceală 
Sanitară 

 

ŞCOALA 
POSTLICEALĂ 

SANITARĂ 
,,LAUREATUS” 

Tirgu  Neamt 

POS   Tîrgu Neamţ, 
Str.Abator, nr.1 

Tel/fax: 0233 791278 
e-mail: laureatus.nt@gmail.com 

Şcoala 
Postliceală 
Sanitară 

 

ŞCOALA 
POSTLICEALĂ 

SANITARĂ 
,,MOLDOVA” 

Roman 

 
POS 

 
 

 
ŞCOALA 

POSTLICEALĂ 
SANITARĂ 

,,MOLDOVA” 
Tirgu  Neamt 

 

 
POS 

 
 

Tîrgu Neamţ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.67 

Tel/Fax: 0742071962 
 

e-mail:spsmoldova_tgneamt@yahoo.com 
 

 
UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL SPE 

 
Centru Şcolar 

Pentru 
Educaţie 
Inclusivă 

CENTRU 
ŞCOLAR 
PENTRU 

EDUCAŢIE 
INCLUZIVĂ 

PRI/GIM /SPE   Tîrgu Neamţ, 
Str. Veniamin Costachi, nr.5 

Tel/Fax:0233/791875 
email:cseducatie.incluziva.tg.neamt@gmail.com 



UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPORTIV 

Clubul Sportiv 
Şcolar 

CLUBUL 
SPORTIV 
ŞCOLAR 

GIM/LIC    Tîrgu Neamţ,  
Str. Ştefan cel Mare, nr.80 

Tel/Fax:0233/790242/0233790623 
e-mail:csstgnt@yahoo.com 

UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT CONEXE 

Palate şi 
Cluburi 

CLUBUL 
COPIILOR 

PRI/GIM   Tîrgu Neamţ,  
Str. Mărăşeşti, nr.101 
Tel/Fax:0233/790670 

e-mail:neamtclub@yahoo.com 

 
Organizarea retelei scolare respecta incadrarea cheltuielilor unitatii/unitatilor de invatamant de stat in fondurile alocate pentru 
finantarea de baza calculata in functie de costul standard per elev/prescolar si in numarul de posturi didactice, didactice auxiliare 
si nedidactice aprobate acesteia/acestora de catre inspectoratul scolar. 


