
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 10  

privind organizarea reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat  

de pe raza Comunei Răducăneni pentru anul școlar 2016 - 2017    

 
Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi întrunit la lucrările şedinţei ordinare din data de 29 

ianuarie 2016; 

Având în vedere: 

- Adresa cu nr. 1745/2015 a Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti” Răducăneni privind propunerea de organizare a 
reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei Răducăneni, pentru anul școlar 2016 – 2017;  

- Avizul conform, cu nr. 12356/2016, emis de către Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi privind organizarea reţelei 

şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei Răducăneni în anul școlar 2016 – 2017; 
- Proiectul de hotărâre, înregistrat sub nr. 357/RG/2016, al primarului comunei; 

- Avizul favorabil, înregistrat sub nr. 537/RG/2016 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni şi Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatul propriu al Primarului Comunei 

Răducăneni, înregistrat sub nr. 474/RG/2016; 
  În conformitate cu prevederile: 

- art. 61, alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul M.E.C.S. nr. 5556/2015 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru 
învățământul preuniversitar de stat finanțat, cuprinderea efectivelor de preșcolari și elevi din unitățile de învățământ 

particular și confesional, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ 

preuniversitar pentru anul școlar 2016-2017;  
- art. 36, alin. 2, lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001,    

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

        ARTICOL UNIC  

 

 (1)  Reţeaua şcolară de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei Răducăneni se organizează, în 

anul şcolar 2016-2017, după cum urmează:  
 

Denumirea unităţii de învăţământ 

cu personalitate juridică 

Denumirea unităţii de învăţământ 
fără personalitate juridică  

(arondate) 

 

 

 

Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” Răducăneni 

Şcoala Gimnazială nr. 1, Bohotin 

Şcoala Gimnazială, Roşu 

Şcoala Primară nr. 2, Bohotin 

Şcoala Primară, Bazga 

Şcoala Primară, Isaiia 

Şcoala Primară, Trestiana 

Grădiniţa cu Program Normal, Răducăneni 

Grădiniţa cu Program Prelungit, Răducăneni 

 

       (2) Secretarul  comunei va comunica prezenta hotărâre Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti” Răducăneni, 

Inspectoratului Școlar Județean Iași, tuturor instituţiilor interesate, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi 
pentru controlul legalităţii.   

Dată astăzi 29 ianuarie 2016. 

                                     

                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     

                                               Consilier local,   

 

                                                 RADU ION                    
                                                                                                                                                                         Contrasemnează  

                                                                                                                                                                        Secretar comună 

 

                                                                                                                                                                         Bumbaru Cătălin    

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de cei prezenţi, respectiv cu votul tuturor celor  15 consilieri locali în funcție  ai Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni.    


