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Hotararea nr. ____/28.01.2016
privind aprobarea retelii unitatilor
scolare de pe raza Comuna Roscani, Jud. Iasi.

Consiliul Local al comunei Roscani, judetul Iași
Avand in vedere adresa Inspectoratului Scolar Judetean Iasi cu nr. 11353/24.11.2015
organizarea/reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat si particular din raza
teritoriala a municipiilor/oraselor/comunelor inregistrata in cadrul UAT Roscani cu nr. 02.12.2015.
Avand in vedere adresa Scolii Gimnaziale Radeni nr. 295/07.12.2015 privind reteaua
unitatilor scolare de pe raza Comunei Roscani, jud. Iasi.
Avand in vedere expunerea de motive initiata de dl primar Gheorghiu Ginovel.
Avand in vedere prevederilor Legii educatiei nationale nr. 1 din 2011 si a Metodologiei privind
fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat si emiterea avizului
conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 20162017, aprobata prin OMEN nr. 4894/10.11.2014.
Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizională în administraţia
publică, cu modificările şi completările ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin (6), art.43 alin (1) din L. nr. 215/2001 privind
administratia publica locala , consiliul local asigura cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor
publice de interes local privind educatia.

HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aproba reteaua unitatilor de invatamant de stat si particular pentru anul scolar
2016-2017 de pe raza comunei Roscani, jud. Iași astfel:
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Unitati de invatamant cu personalitate
juridical PJ

Denumirea unitatilor de invatamant
arondate
SCOALA PRIMARA NR. 1, ROSCANI
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 2,
SCOALA GIMNAZIALA, RADENI
ROSCANI
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL,
RADENI
Art. 2 Inspectoratul Județean Iași va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Iași;
- Unităților Școlare nominalizate la art.1;
- Inspectoratului ȘcolarJudețean Iași;
- Compartimentului financiar contabil din cadrul Primăriei Roscani;
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