
ROMANIA
JUDETUL  NEAMT

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BALTATESTI

   HOTARARE
privind aprobarea retelei scolare  ce va functiona

in comuna Baltatesti in anul scolar 2019-2020

          Consiliul  local  al  comunei Baltatesti, judetul  Neamt ;
Vazand expunerea de motive  intocmita de d-na Acozmei Emilia, primarul comunei,  inregistrată sub 

nr.5380/17.12.2017  si referatul de specialitate înregistrat sub nr.5381/17.12.2018.  
Avand in vedere prevederile art.19, alin.(4) si art.61 alin.(2)  din Legea nr.1/2011, Legea educatiei 

nationale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Tinand seama de avizul conform acordat de Inspectoratul Scolar al Judetului Neamt prin adresa 

nr.15310/12.12.2018  privind organizarea  re elei colare din comuna Băl ăte ti.țelei școlare din comuna Bălțătești. școlare din comuna Bălțătești. țelei școlare din comuna Bălțătești. școlare din comuna Bălțătești.
 Luand act de avizul favorabil al comisiei de specialitate.

             In  temeiul art.36, alin.(2), lit.”d”, ale alin.(6), lit.”a” punctul 1  precum si  art. 45, alin.(1)  din  Legea  
administratiei  publice  locale  nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE :    
               Art.1. – Se aproba Re eaua colară  ce va func iona în comuna Băl ăte ti în anul colar 2019-2020, țelei școlare din comuna Bălțătești. școlare din comuna Bălțătești. țelei școlare din comuna Bălțătești. țelei școlare din comuna Bălțătești. școlare din comuna Bălțătești. școlare din comuna Bălțătești.
dupa cum urmeaza:

Unitatea de învăţământ pentru 
învăţământ gimnazial 

Şcoala Gimnazială

Numele Şcoala Gimnazială, comuna Baltatesti
Denumirea localită iițelei școlare din comuna Bălțătești. Comuna  Băl ăte tițelei școlare din comuna Bălțătești. școlare din comuna Bălțătești.
Nivelul  şcolarizat PRE, PRI, GIM

Adresa Strada Slt. Mihail Oprea, nr.21, comuna Băl ăte ti, țelei școlare din comuna Bălțătești. școlare din comuna Bălțătești.
tel/fax:0233244001, e-mail: scbaltatesti@isjneamt.ro

Unitatea de învăţământ 
 cu personalitate juridică (PJ)

Şcoala Gimnazială, comuna Băl ăte tițelei școlare din comuna Bălțătești. școlare din comuna Bălțătești.

Denumirea unită ii de învă ământ arondate (AR)țelei școlare din comuna Bălțătești. țelei școlare din comuna Bălțătești. Şcoala Gimnazială, sat Valea Seacă 
Nivelul  şcolarizat PRE, PRI, GIM
Adresa Sat Valea Seacă, str.Vadului nr.6,  comuna 

Băl ăte ti, tel/fax:0233244001, e-mail: țelei școlare din comuna Bălțătești. școlare din comuna Bălțătești.
scbaltatesti@isjneamt.ro

              Art. 2 – Secretarul  comunei  Baltatesti  va  comunica  autoritatilor  si  persoanelor  interesate  prezenta
hotarare .
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