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HOTĂRÂRE 

NR. 4 DIN 28.02.2017 

PRIVIND APROBAREA REȚELEI ȘCOLARE ȘI DENUMIRII UNITĂȚILOR DE 

INVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN COMUNA BAHNA 

 

    Consiliul Local al comunei Bahna, judeţul Neamţ intrunit in sedinta ordinara din data de 28.02.2017; 

    Având in vedere : 
- adresa nr.14293/9.12.2016  prin care lnspectoratul Scolar Judetean Neamt solicita 

transmiterea proiectului privind organizarea/reoganizarea in anul scolar 2017~2018  a retelei 

scolare a unitatilor de invatamant de stat si particular preuniversitar  din comuna in vederea 

emiterii avizului conform, 

- adresa nr.18712.12.2016  a Scolii Gimnaziale comuna Bahna prin care ni se comunica ca nu 

exista modificari fata de anul scolar anterior in reteaua scolara, 

- adresa nr. 369/16.01.2017 prin care lnspectoratul Scolar Judetean Neamt  ne comunica avizul 

privind organizarea retelei scolare din comuna noastra pentru anul  scolar 2017-2018, 

- prevederile art.61, alin.2 din Legea Educației Naționale nr. 1 din 05.01.2011;  

- prevederile O.M.E.C.T.S. nr.6564/13.12.2011 privind aprobarea procedurii de atribuire a 

denumirii unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar 

- prevederile Ordinului 5777/2016 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 2017 - 

2018  

In temeiul dispozițiilor art.36 alin.2 lit.d si ale articolelor 45 si 115 din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

      HOTĂRĂŞTE: 

    Art.1 Începând cu anul școlar 2017-2018, rețeaua școlară a unităților de învățământ din Comuna 

Bahna și denumirile acestora este prevazută in Anexa  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.2.Începând cu data  intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice prevedere  contrară. 

    Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţilor şi persoanelor interesate. 

 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

                                                                               Contrasemnează  pentru legalitate, 

               Secretarul comunei, 

                 ANGHEL  IOAN                                                    CAPRIOARA  SOFICA 

 

 

 



ANEXA LA HCL NR. 4 DIN 28.02.2017 

I. Unitatea de învăţământ cu personalitate juridică (PJ): 

 

Unităţi de învăţământ  pentru 

invatamantul gimnazial 

Şcoala  Gimnazială 

Numele Şcoala Gimnazială, comuna Bahna 

Denumirea  localitatii Bahna 

Nivelul scolarizat PRE, PRI, GIM 

Adresa Str.Principală, sat. Bahna, comuna Bahna 

 

II. Unitati de învăţământ arondate  (AR): 

Unitate de învăţământ cu personalitate 

juridică 

Şcoala Gimnazială, comuna Bahna 

Denumirea unităţi de  învăţământ arondate  

(AR) 
Şcoala Gimnazială Izvoare 

Nivelul şcolarizat PRE, PRI, GIM 

Adresa Str.Principală, sat. Izvoare, comuna Bahna 

 

Unitate de învăţământ cu personalitate 

juridică 

Şcoala Gimnazială, comuna Bahna 

Denumirea unitaăţi de învăţământ arondate  

(AR) 
Grădiniţa cu program normal Broşteni 

Nivelul şcolarizat PRE 

Adresa Str.Principală, sat. Broşteni, comuna Bahna 

 

Unitate de  învăţământ cu personalitate 

juridică 

Şcoala Gimnazială, comuna Bahna 

Denumirea unitati de învăţământ arondate  

(AR) 
Grădiniţa cu program normal Băhnişoara 

Nivelul şcolarizat PRE 

Adresa Str.Principală, sat. Băhnişoara, comuna Bahna 

 

        . 

 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

                                                                               Contrasemnează  pentru legalitate, 

               Secretarul comunei, 

                 ANGHEL  IOAN                                                    CAPRIOARA  SOFICA 

 

 

 


