R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI - COMUNA ROŞIEŞTI
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal - 737465 – Telefon/fax : 0235/436610 , E– mail: primrosiesti@yahoo.com

HOTĂRÂREA

Nr. 5 / 2015

privind menţinerea reţelei şcolare pe raza comunei Roşieşti pentru
anul şcolar 2015 – 2016
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului comunei Roşieşti din care reiese
necesitatea organizării rețelei școlare pe raza comunei Roşieşti, județul Vaslui
pentru anul școlar 2015-2016;
- Raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al
Primarului cu privire la organizarea rețelei școlare în anul școlar 2015-2016 pe
raza comunei Roşieşti, județul Vaslui;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local cu privire la
organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2015-2016.
- Avizul conform acordat de către Consiliul de Administrație al
Inspectoratului Școlar Județean Vaslui comunicat prin adresa nr. 3465/22.12.2014
– constatându-se că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Legea educației
Naționale pentru anul școlar 2015-2016 cu propunerea de emitere a hotărârii având
ca obiect menţinerea rețelei școlare de pe raza sa de competenţă.
Ținând cont de :
- Prevederile art. 19 , alin.(4) şi art. 61, alin. (2) din Legea educaţie naţionale
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 232-242 din Legea nr. 287/2009 – privind Codul Civil,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin.(2), lit. „d”, alin.(6) lit. „a” ,pct. 1, art.45
alin. (1) şi (2) lit. „a” şi art. 115 , alin. (1) , lit. „b” din Legea nr. 215/2001 – Legea
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul local al comunei Roşieşti, judeţul Vaslui;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. – Se aprobă menţinerea reţelei şcolare pe raza comunei Roşieşti
pentru anul şcolar 2015 – 2016, aceasta urmând să funcţioneze în structura din anul
şcolar 2014-2015, conform anexei de mai jos:

Unitatea de învăţământ
cu
personalitate
juridică/niveluri de înv.
şcolarizate
Şcoala
gimnazială
„Veniamin Costachi” sat
Roşieşti, comuna Roşieşti –
nivel
de
învăţământ
preşcolar,
primar
şi
gimnazial

STRUCTURA ARONDATĂ (AR)/NIVELURI DE
ÎNV./LOCALITATE
Şcoala primară, sat Roşieşti
Şcoala primară, sat Idrici
Şcoala primară, sat Gura Idrici
Şcoala primară, sat Valea lui Darie
Şcoala primară, sat Rediu
Grădiniţa cu Program Normar, sat Roşieşti
Grădiniţa cu Program Normal, sat Gara Roşieşti
Grădiniţa cu Program Normal, sat Idrici
Grădiniţa cu Program Normal, sat Gura Idrici
Grădiniţa cu Program Normal, sat Valea lui Darie

Art. 2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
primarul comunei Roşieşti.
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului
comunei Roşieşti, în termenul prevăzut de lege primarului comunei Roşieşti, Şcolii
Gimnaziale „Veniamin Costachi” Roşieşti, Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui,
Instituţiei Prefectului – Judeţul Vaslui şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare.
R o ş i e ş t i, 30 ianuarie 2015.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ciobotaru Sorin

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Teletin Victor

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 30.01.2015 cu un
număr de 12 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 „abţineri”din numărul total de 12
consilieri prezenţi la şedinţă. Total consilieri în funcţie 13.

