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ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

HOTĂRÂREA nr. 3 

privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din 

comuna Oțeleni, județul Iași, pentru anul școlar 2019-2020 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 30.01.2019 la 

care participă un număr de 12 consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie; 

Văzând că doamna Ursache Ionela este președinte de ședință; 

Luând în dezbatere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către 

viceprimarul cu atribuții de Primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai, 

privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna 

Oțeleni, județul Iași, pentru anul școlar 2019-2020; 

Având în vedere adresa nr. 11231/12.11.2018 primită de la Inspectoratul Școlar Județean 

Iași; 

Văzând prevederile art 61 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 24 din Ordinul nr. 5.235/2018 pentru aprobarea 

Metodologiei privind fundamentarea cifrei de  scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de 

stat, evidenta efectivelor de anteprescolari, prescolari si elevi scolarizati in unitatile de 

invatamant particular, precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei 

unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2019-2020; 

Având în vedere adresa nr. 1020/19.12.2018 primită de la Școala Gimazială Oțeleni; 

Văzând adresa nr. 675/21.01.2019 a Inspectoratului Școlar Județean Iași, prin care se 

acordă avizul conform pentru unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, 

care vor funcționa în anul școlar 2019 – 2020; 

Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr. 946 din 25.01.2019. 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, 

învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, activităţi sportive şi agrement din cadrul 

Consiliului Local al Comunei Oțeleni înregistrat la nr. 1163 din 30.01.2019; 

Având în vedere că au fost respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională, prin publicarea în termenul legal a anunțului cu nr. 8211 din 20.12.2018 

la sediul și pe site-ul instituției; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit d) și alin. (6) lit. a) pct.1 din Legea 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art 115 alin. 1 lit. b) din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr 

de 12 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și  0 ”abțineri”, adoptă următoarea 



HOTĂRÂRE: 

ART.1 – Se aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat din 

comuna Oțeleni, județul Iași, pentru anul școlar 2019 -2020, după cum urmează: 

 

Nr. 
crt. 

Localitatea 
superioară 

Denumirea 
unității de 
învățământ cu 
personalitate 
juridică PJ 

Niveluri de 
învățământ 

Denumirea 
unităților de 
învățământ 
arondate 

Niveluri de 
învățământ 

1 Oțeleni Școala 
Gimnazială 
Oțeleni 

PRE, PRI, 
GIM 

Școala Primară 
Hîndrești 

PRE, PRI 

 

ART.2  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului Comunei Oțeleni; 

- Școlii Gimnaziale Oțeleni 

- Inspectoratului Școlar Județean Iași, 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

URSACHE IONELA       Contrasemnează pentru legalitate, 

Conf. art. 47 din Legea 215/2001 (r1), 

Secretarul comunei 

Oțeleni, 30 ianuarie 2019                      BENCHEA L. ROBERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


