ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea reţelei şcolare din comuna Răuceşti,
pentru anul şcolar 2022-2023
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI, JUDEŢUL NEAMŢ;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat,
cu modificările și completările ulterioare;
- art. 21 lit. m) și art. 28 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
Luând act de:
a) Referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare, semnat de primarul
comunei Răucești, în calitate de initiator;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Răucești, înregistrat sub nr. 12.774 din 08.12.2021;
c) avizele cu caracter consultativ ale ComisiiIor de specialitate ale Consiliului local,
conform prevederilor art. 136, alin. (8) lit. c) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul Administrativ;
Având în vedere:
- Adresa nr. 14.702 din 07.12.2021 a Inspectoratului Școlar Județean Neamț, cu referire
la avizul conform al Consiliului de administrație al IȘJ Neamț privind organizarea
rețelei școlare din comuna Răucești pentru anul școlar 2022-2023;
- art. 61 alin. (2), art. 101 şi următoarele privind finanţarea şi baza materială a
învăţământului preuniversitar, din Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborat cu prevederile Ordinului M.E.C. nr. 5511 / 28.10.2021;
În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin.
(1) lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI
adoptă prezenta hotărâre:
Art.1 – Se aprobă reţeaua şcolară din comuna Răuceşti, pentru anul şcolar 2022-2023,
conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei
Răuceşti.
Art.3 - Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri
autorităţilor şi persoanelor interesate.

Nr. 74
din 12.12.2021

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Contrasemnează:
Vasile VOINA
Secretarul general al UAT
Vasile VIERU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”, 0 abțineri, 0 ”împotrivă”
Numărul total de consilieri potrivit legii 15.

COMUNA RĂUCEȘTI

Anexa
la HCL 74 / 12.12.2021

Reţeaua şcolară din comuna Răuceşti,
pentru anul şcolar 2022-2023
Unităţi de învăţământ pentru
nivelul secundar superior sau liceal

Școala profesională Oglinzi

Numele

Școala profesională Oglinzi, comuna Răucești,
județul Neamț

Denumirea localității

Comuna Răucești

Nivelul şcolarizat

PRE, PRI, GIM, PROF

Adresa

Loc. Oglinzi, str. Principală nr. 139, comuna Răuceşti,
judeţul Neamţ, tel/fax: 0233787564, e-mail:
logoglinzi@isjneamt.ro

Unităţi de învăţământ pentru
învățământul gimnazial

Şcoala Gimnazială

Numele

Şcoala Gimnazială nr. 1, comuna Răucești

Denumirea localității

Comuna Răuceşti

Nivelul şcolarizat

PRE, PRI, GIM

Adresa

Loc. Răucești, str. Principală nr. 63, comuna Răuceşti,
judeţul Neamţ, tel/fax: 0233788019, e-mail:
sc1raucesti @isjneamt.ro

Unitate de învăţământ cu personalitate
juridică (PJ)

Şcoala Gimnazială nr. 1, comuna Răuceşti

Denumirea unităţii de învăţământ
arondate (AR)

Şcoala Gimnazială "Mihail Kogălniceanu", comuna Răucești

Nivelul şcolarizat

PRE, PRI, GIM

Adresa

Loc. Răucești, strada Principală nr. 155, comuna Răuceşti,
judeţul Neamţ, tel/fax: 0233788019, e-mail:
sc1raucesti @isjneamt.ro

