U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
PRIMAR,
Sat Tomeşti, Str. Prof. Petru Olteanu nr.167, Comuna Tomeşti, Judeţul Iaşi, telefon- 0232-290434;
fax- 0232-290422, Cod poştal 707515; cod fiscal 4540240, E-mail:
primaria_comunei_tomesti@yahoo.co.uk

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 2547 DIN 21.02.2020
(cu privire la aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și
particular, care va funcționa în anul școlar 2020-2021 pe raza Comunei Tomești, Județul Iași )

Consiliul Local al Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi,
Având în vedere: adresa cu nr. 11063 din 16.12.2019 a Inspectoratului Școlar Județean Iași,
înregistrată la sediul Primăriei Comunei Tomești sub nr. 16918 din 23.12.2019, prin care se
aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular, care va funcționa
în anul școlar 2020-2021 pe raza Comunei Tomești, Județul Iași;
Dând citire :
-avizului conform al Inspectoratului Județean Iași, pentru organizarea rețelei școlare a
unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, care va funcționa în anul școlar 20192020 pe raza Comunei Tomești, Județul Iași;
-proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 2547 din 21.02.2020, întocmit în acest sens de
Primarul Comunei Tomești, domnul Ștefan Timofte, cu privire la aprobarea organizării rețelei
școlare a unităților de învățământ de stat și particular, care va funcționa în anul școlar 2020-2021 pe
raza Comunei Tomești, Județul Iași; referatului compartimentului de specialitate cu nr. 2548 din
21.02.2020, al secretarului Comunei Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus;
-avizelor favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tomești pentru
proiectul de hotărâre mai sus menţionat, avize emise în temeiul prevederilor art. 141 alin. (1), (10) și
(11) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând prevederile legale specifice în materie, respectiv: art. 19 alin. (1) și art. 61 alin.
(2) din Legea educației naționale nr.1/2011; art. 24 din Ordinul MEN nr. 5090 din 30 august 2019
din Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de
stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular,
precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ
preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021; O.U.G. Nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Ca urmare a competențelor stabilite prin art. 129 alin. (2) lit. (d) și ale (7) lit. (a) din O.U.G.
Nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. Nr. 57/2019 privind Codul
administrativ

HOTĂRĂŞTE
ART. 1. (1) Se aprobă, organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de
stat și particular, care va funcționa în anul școlar 2020-2021 pe raza Comunei Tomești, Județul Iași,
după cum urmează:
Adoptată azi: 27.02.2020
Inițiator proiect de hotărâre
Secretar general al comunei,
Primar, Prof. Ștefan Timofte
Gabriel Mancaș
1

Învățământ de stat:
Denumirea unității de Niveluri
învățământ
cu învățământ
personalitate juridică

Școala Gimnazială,
”D.D. Pătrășcanu”
Tomești,
Sat Tomești, Comuna
Tomești, Jud. Iași
Tel.0232/290.350
e-mail:
scoala_tomesti@yahoo.
com

PRI/GIM

de Denumirea unității de Niveluri
învățământ
fără învățământ
personalitate
juridicăARONDATĂ(AR)
Școala Primară, Vlădiceni
PRI
Sat Vlădiceni, Comuna
Tomești, Jud. Iași
Tel. 0232/275.938
PRE
**Grădinița nr. 1,
Tomești, unitate ce va
funcționa în localul nou de
la sediul Școlii ”D.D.
Pătrășcanu ” din Sat
Tomești(Cartier Tomești),
Str. Mihail Codreanu, nr. 7,
Comuna Tomești, Județul
Iași, Tel. 0232/290.350
Grădinița cu Program
Normal, Vlădiceni
Sat Vlădiceni, Comuna
Tomești,
Jud.
Iași
Tel.0232/290.350

de

PRE

** unitate de învățământ care a preluat prin comasare: Grădinița cu Program Normal nr. 2 din
Sat Tomești, Grădinița cu Program Normal nr. 3 din Sat Tomești și Grădinița cu Program
Prelungit nr. 2 din Sat Tomești.
Învățământ de stat:
Denumirea unității
învățământ
personalitate juridică

de Niveluri
de Denumirea unității de Niveluri
de
cu învățământ
învățământ
fără învățământ
personalitate juridicăARONDATĂ(AR)
Școala
Gimnazială
PRE/PRI/GIM
Școala Gimnazială,
Goruni, Sat Goruni,
Chicerea, Sat Chicerea,
Comuna Tomești, Jud.
Comuna Tomești, Jud. Iași
PRI/GIM
Iași
Tel. 0232/275.785
Tel. 0232/275.785
e-mail:
Grădinița cu Program
PRE
chicereascoala@yahoo.com
Normal, Chicerea, Sat
Chicerea,
Comuna
Tomești, Jud. Iași
Tel. 0232/275.785
Adoptată azi: 27.02.2020
Inițiator proiect de hotărâre
Primar, Prof. Ștefan Timofte

Secretar general al comunei,
Gabriel Mancaș
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Învățământ particular:

Denumirea unității de învățământ Niveluri de învățământ
particular, cu personalitate juridică de
drept privat și de interes public
Grădinița ”Fericitul Ieremia” Tomești
PRE
Str. Petuniei nr. 1, sat Tomești, comuna
Tomești, jud. Iași
Tel. 0232/290.018;
e-mail: gradinitafi@hotmail.ro
(2) În alcătuirea textului denumirii unității de învățământ preuniversitar se introduc următoarele
prescurtări și abrevieri, denumite coduri, după cum urmează:
PRE – nivel preșcolar
PRI- nivel primar
GIM – nivel gimnazial
Denumirea AR – denumirea structurii arondate
ART. 2. Copii de pe prezenta hotărâre se vor comunica:
• Primarului Comunei Tomeşti
• Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi, pentru control și legalitate
• Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi
• unităților de învățământ care funcționează pe raza Comunei Tomești, Județul Iași,
• altor persoane fizice sau juridice interesate, toate prin grija secretarului general al comunei
Tomeşti.
Adoptată azi: 27.02.2020
Inițiator proiect de hotărâre
Primar, Prof. Ștefan Timofte

Secretar general comună,
Gabriel Mancaș
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