ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA ION CREANGA
PRIMAR
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea atribuirii de noi denumiri unitatilor de invatamant preuniversitar de stat
propuse sa functioneze in anul scolar 2012 -2013 in Comuna Ion Creanga .
Primarul comunei Ion Creanga,judetul Neamt , Ing. Prichici Petrica ;
Avand in vedere avizul conform al IS.J Neamt pentru denumirea scolilor si pentru reteaua scolara
din comuna Ion Creanga , pentru anul scolar 2012 – 2013 .
Examinand adresa Scolii cu claselel I- VIII Ion Creanga , înregistrata la nr. 273 din 11.01.2012,
prin care s-a propus spre aprobare structura retelei scolare si denumirea unitatilor de invatamant
preuniversitar de stat din comuna Ion Creangă , pe anul 2012- 2013 si Expunerea de motive nr. 274 din
10.01.2012 a primarului comunei prin care propune aprobarea retelei scolare din comuna Ion Creanga si
aprobarea denumirii unitatilor de invatamant din sistemul national de invatamant preuniversitar in anul
scolar 2012-2013 in forma prezentata.
In conformitate cu dispozitiile prevederile art. 61 , art.110 , din Legea educatiei nationale nr. 1/ 2011 ,
coroborat cu prevederile din Ordinului nr. 6564/ 2011 si Ordinului 6694 / 2011 .
In temeiul dispozitiilor art.36 alin.(2) ,lit.”d”; alin.(6) lit.”a”, pct. 1; art.45,alin(2),lit”a” si ale art.115 alin
(1) , lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,republicata,cu modificarile si completarile
ulterioare :
PROPUN :
Art. 1 Se aproba atribuirea de noi denumiri unitatilor de invatamant preuniversitar de stat sa
functioneze in anul scolar 2012 – 2013 in Comuna Ion Creanga, dupa cum urmeaza :
I.
Unitatea de învăţământ cu personalitate juridică (PJ)
Şcoala Gimnazială com. Ion Creangă
Localitatea: Ion Creangă
Nivelul şcolarizat: PRE, PRI, GIM
Adresa: loc. Ion Creangă, com. Ion Creangă , jud. Neamţ
Tel/fax: 0233780015
II.
Unităţi de învăţământ arondate (AR)
1. Şcoala Gimnazială com. Ion Creangă
Şcoala Gimnazială Avereşti
Localitatea: Avereşti
Nivelul şcolarizat: PRE, PRI, GIM
Adresa: loc. Avereşti, com. Ion Creangă , jud. Neamţ
2. Şcoala Gimnazială com. Ion Creangă
Şcoala Primară Recea
Localitatea: Recea
Nivelul şcolarizat: PRE, PRI
Adresa: loc. Recea, com. Ion Creangă , jud. Neamţ
3. Şcoala Gimnazială com. Ion Creangă
Şcoala Primară Stejaru
Localitatea: Stejaru
Nivelul şcolarizat: PRE, PRI
Adresa: loc. Stejaru, com. Ion Creangă, jud. Neamţ
Art. 2 Secretarul comunei va comunica prezenta instituţiilor si persoanelor interesate .
INITIATOR PROIECT
PRIMAR
ING. PRICHICI PETRICA

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI ION CREANGA
Nr. 273 DIN 10.01.2012
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii de noi denumiri
unitatilor de invatamant preuniversitar de stat
propuse sa functioneze in anul scolar 2012 -2013 in Comuna Ion Creanga
Primarul comunei Ion Creanga ,jud. Neamt , Ing. Prichici Petrica.
Potrivit art. 4 si urm…din Ordinul nr.6564 / 2011 privind aprobarea procedurii de atribuire a denumirilor
unitatilor d e invatamant din sistemul national d e invatamant preuniversitar d e stat corroborate cu
dispozitiile Ordinului nr. 6594 din 20.12.2011 privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei
de scolarizare si stabilirea retelei unitatilor d e invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2012 –
2013 incepand cu anul scolar 2012 –2013 unitatile d e invatamant preuniversitar d e stat si particular vor
avea denumirile urmatoare :
1. Unitati de invatamant pentru educatie timpurie :
a) Cresa
b) Gradinita cu program normal/ cu program prelungit / cu program saptamanal…
2. Unitati de invatamant pentru invatamantul primar – scoala primara
3. Unitati de invatamant pentru nivel secundar inferior sau gimnazial – scoala gimnaziala
4. Unitati de invatamant pentru nivel secundar superior sau liceal
a) Liceu teoretic ….
b) Liceu tehnologic
5. Colegiu / colegiu national…
Mai mult , conform art. 2 din Ordin denumirea unitatii d einvatamant trebuie sa reflecte nivelul cel mai
inalt de invatamant scolarizat in unitatea de invatamant respectivă. Iar conform prevederilor art. 10 din
Ordinul nr. 6564 / 2011 statueaza faptul ca textul complet al denumirii va constitui elementul de identificare
publica a unitatii de invatamant , dar si in bazele de date privind reteaua scolara , constituite la nivel local.
Potrivit art. 6 din ordin modificarea denumirilor unitatilor d einvatamant de stat si particular se
realizeaza de catre Consiliul local al Comunei Ion Creanga anterior solicitarii avizului conform al
Inspectoratului Scolar Judetean Neamt privind organizarea retelei scolare .
Fata de prevederile legale invocate propun incepand cu anul scolar 2012-2013 , modificarea
denumirilor unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Ion Creanga , prin atribuirea
denumirilor si aplicarea codurilor privind nivelul de scolarizare , conform prevederilor Ordinului nr. 6564 /
2011 . Astfel la nivelul comunei Ion Creanga se incadreaza, unitati de invatamant pentru nivel secundar
sau gimnazial , in loc de Scoala cu clasele I- VIII va fi Scoala gimanaziala , cu nivel de scolarizare PRE/
PRIM/GIM
In drept aceasta propunere de intemeiaza pe prevederile art. 61 , art. 101 si urm… din Legea educatiei
nationale nr. 1/ 2011 , coroborat cu prevederile Ordinului 6564/2011 si ale Ordinului 6694/ 2011 si ale
H.C.L privind darea in administrarea a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat catre scolile din
comuna Ion Creanga , pentru care propun aprobarea atribuirii de noi denumiri unitatilor de
invatamant preuniversitar de stat sa functioneze in anul scolar 2012 – 2013 in Comuna Ion Creanga,
dupa cum urmeaza :
1.Unitatea de învăţământ cu personalitate juridică (PJ)
1. Şcoala Gimnazială com. Ion Creangă
Localitatea: Ion Creangă
Nivelul şcolarizat: PRE, PRI, GIM
Adresa: loc. Ion Creangă, com. Ion Creangă , jud. Neamţ
Tel/fax: 0233780015
2.Unităţi de învăţământ arondate (AR)
1. Şcoala Gimnazială com. Ion Creangă
Şcoala Gimnazială Avereşti
Localitatea: Avereşti
Nivelul şcolarizat: PRE, PRI, GIM
Adresa: loc. Avereşti, com. Ion Creangă , jud. Neamţ
2. Şcoala Gimnazială com. Ion Creangă

Şcoala Primară Recea
Localitatea: Recea
Nivelul şcolarizat: PRE, PRI
Adresa: loc. Recea, com. Ion Creangă , jud. Neamţ
3. Şcoala Gimnazială com. Ion Creangă
Şcoala Primară Stejaru
Localitatea: Stejaru
Nivelul şcolarizat: PRE, PRI
Adresa: loc. Stejaru, com. Ion Creangă, jud. Neamţ
2. Secretarul comunei va comunica prezenta instituţiilor si persoanelor interesate .
PRIMAR
ING. PRICHICI PETRICA

