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H O T Ă R Â R E 
privind organizarea rețelei școlare din comuna Unțeni pentru anul școlar 2019-2020 

 
 Consiliul Local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani, 
 având în vedere raportul de  specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei cu nr.26/2019, 

analizând propunerile primarului comunei Unţeni cu expunerea de motive nr.27/2019, 
 văzând adresa nr.13720 din 17.12.2018 prin care se transmite avizul conform al 
Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Botoșani prin Hotărârea 
nr.33/14.12.2018,  
 având în vedere rapoartele de avizare ale: 

- comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, 
servicii şi comerţ; 

-  comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

-  comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, 
muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, 

ţinând cont că sunt respectate prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 

în baza prevederilor: 
- art.36, alin. (6), litera a) punctul 1 din Legea nr.215/2001 a  

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art.61, alin (2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 cu  

modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinului Ministrului Educaţiei Naționale nr.5235/2018 pentru aprobarea  

Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar 
de stat,  evidenta efectivelor de preşcolari şi elevi școlarizați în unităţile de învăţământ 
particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de 
învățământ preuniversitar pentru  anul școlar 2019-2020; 

- Legii nr. 290/2018 privind pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României,  

 în temeiul art.45, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
repulicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

h o t ă r ă ş t e : 
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Art.1. – Pentru anul şcolar 2019 – 2020 în comuna Unțeni va funcționa următoarea   

rețea școlară a învățământului preuniversitar de stat: 
 

Denumirea unităţii de învăţământ cu 

personalitate juridică – 

adresa/nr.telefon/fax/e-mail/ niveluri de 

învăţământ 

Denumirea unităţii de învăţământ fără 

personalitate juridică (arondată) – 

adresa/nr.telefon/fax/e-mail/  niveluri de 

învăţământ 

SCOALA GIMNAZIALA NR 1 UNŢENI 

– preșcolar, primar, gimnazial 

satul UNŢENI, Comuna UNŢENI  tel./fax 

0231543808 e-mail  

scoala.unteni@yahoo.com 

 

 SCOALA PRIMARA NR. 2 

MÂNĂSTIRENI  – preșcolar, primar 

satul MÂNĂSTIRENI, Comuna UNŢENI  

tel. 0231543988 

 SCOALA PRIMARA NR. 3 BURLEŞTI   

– preșcolar, primar 

satul BURLEŞTI, Comuna UNŢENI tel. 

0231543969 

 
Art.2. - Primarul comunei Unţeni dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru 

aplicarea prevederilor prezentei hotărâri. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
Consilier Bercea Cristina-Maria 
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CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR COMUNĂ, 

Ursachi Vasile 
 


