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                                               ROMÂNIA 
JUDEŢUL IAŞI 

 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TARGU FRUMOS 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 04 DIN 31.01.2019                                          

privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat  

de pe raza administrativ – teritorială a Orașului Târgu Frumos, județul Iași, 

 pentru anul școlar 2019-2020 

 

          Consiliul local al Oraşului Târgu Frumos, Judeţul Iaşi, 

Având în vedere: 

- adresa Inspectoratului Școlar Județean Iași nr. 11231/12.11.2018 înregistrată la 

secretariatul primăriei orașului Târgu Frumos cu nr. 46847/22.11.2018; 

Luând în considerare: 

- Expunerea de motive înregistrată cu nr. 47025/27.11.2018 la secretariatul primăriei 

Orașului Târgu Frumos, județul Iași; 

- Proiectul de hotărâre nr. 47026/27.11.2018; 

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului orașului Târgu Frumos înregistrat cu nr. 47027/27.11.2018 la secretariatul 

primăriei orașului Târgu Frumos, județul Iași; 

- Adresa nr. 131/11.01.2019, înregistrată la secretariatul primăriei Orașului Târgu 

Frumos cu nr. 27514/17.01.2019, prin care Inspectoratul Școlar Județean Iași acordă avizul 

conform pentru unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică care vor 

funcționa în anul școlar 2019 – 2020 în Orașul Târgu Frumos; 

- Avizul favorabil al Comisiei juridice, de învățământ, sănătate, familie, muncă și 

protecție socială, cultură, culte, tineret și sport din cadrul Consiliului local al Orașului Târgu 

Frumos nr. 28463/31.01.2019; 

Ținând seama de: 

- H.C.L. nr. 5/23.01.2018 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ 

preuniversitar de stat din raza teritorială a Orașului Târgu Frumos pentru anul școlar 2018 – 

2019; 

- art. 61 alin. 2 din Legea educației naționale nr. 1/2011; 

- prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001; 

           În conformitate cu dispozițiile art. 45 alin. 1 și ale art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001, 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.  Se aprobă organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ 

preuniversitar de stat din raza administrativ – teritorială a Orașului Târgu Frumos, 

județul Iași, pentru anul școlar 2019-2020, conform Anexei nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Secretarul orașului va asigura aducerea la cunoștință publică a prevederilor 

prezentei hotărâri și comunicarea acesteia:  

- Instituției Prefectului Județului Iași, 

- Primarului Orașului Târgu Frumos, 

- Inspectoratului Școlar Județean Iași, 

- Compartimentelor/Birourilor/Serviciilor interesate din  cadrul  aparatului de 

specialitate al Primarului Orașului Târgu Frumos, 

- Unităților de învățământ prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, 

și o va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul și pe site-ul instituției 

         

 

  Președinte de ședință,    Avizează pentru legalitate, 

          Viceprimar,                    Secretar, 

      ION ALEXA – ANGHELUȘ               Spulber Felicia – Elena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică ordinară din data de 31.01.2019, cu un număr de 17 voturi 

„pentru”, 0 „abțineri” și 0  voturi „împotrivă” exprimate de un număr de 17 consilieri locali prezenți la ședință din cei 

17 consilieri locali în funcție.  
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Anexa nr. 1 la Hotărârea  nr. 04 din 31.01.2019 

privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat 

de pe raza administrativ – teritorială a Orașului Târgu Frumos, județul Iași, 

 pentru anul școlar 2019-2020 

 

 

Nr. 

crt. 

Unitatea de învățământ cu 

personalitate juridică 

Niveluri de 

învățământ 

Unitatea de 

învățământ fără 

personalitate 

juridică 

arondată 

Niveluri de 

invățământ 

1 Liceul Teoretic „Ion 

Neculce”, Târgu Frumos 

Gimnazial 

Liceu teoretic 

- - 

2 Liceul Tehnologic „Petru 

Rareș”, Târgu Frumos 

Profesional 

Liceu tehnologic 

- - 

3 Școala Gimnazială „Garabet 

Ibrăileanu”, Târgu Frumos 

Primar 

Gimnazial 

- - 

4 Școala Gimnazială „Ion 

Creangă”, Târgu Frumos 

Primar 

Gimnazial 

- - 

5 Grădinița cu program 

prelungit nr. 1, Târgu Frumos 

Preșcolar Grădinița cu 

program normal, 

Târgu Frumos 

Preșcolar 

 

 Lista unităților de învățământ pentru activități extrașcolare: 

CLUBUL COPIILOR TÂRGU FRUMOS (unitate arondată la Palatul Copiilor Iași) 
 

 

 

  Președinte de ședință,    Avizează pentru legalitate, 

          Viceprimar,                    Secretar, 

      ION ALEXA – ANGHELUȘ               Spulber Felicia – Elena  

 


