ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rețelei şcolare a Oraşului Tirgu Neamț pentru anul şcolar 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;
Luând act şi de avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
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.
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă reţeaua şcolarã a oraşului Tîrgu Neamţ pentru anul şcolar 2018-2019,
conform anexei la prezenta hotãrâre, 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.
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