
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea organizării reţelei şcolare pentru anul 2020-2021,  

la nivelul comunei Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ 
 

Consiliul Local al  comunei Vânători-Neamţ, județul Neamţ; 
 - adresa Inspectoratului Şcolar, judeţul Neamţ, nr.14050 din 27.11.2019; 
 - adresa Liceului Tehnologic ,, Arhimandrit Chiriac Nicolau’’ cu nr. 3018/03.12.2019; 
 - adresa Seminarului Teologic Ortodox ,, Veniamin Costachi’’ cu nr. 

3247/02.12.2019; 
 -  prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cap. III, art. 61; 
- prevederile Ordonantei 9/2018 privind modificarea și completarea unor acte 

normative în domeniul educației; 
 - prevederile Ordinului nr. 5090/2019 din 30 august 2019 pentru aprobarea 

Metodologiei 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 ; 

- Expunerea de motive a primarului comunei Vânători-Neamţ şi raportul 
compartimentului de specialitate, ambele înregistrate sub nr. 5784 din 09.12.2019; 
            În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
  Art.1 Se aprobă organizarea reţelei şcolare pentru anul 2020-2021, la nivelul 

comunei Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ, potrivit anexei, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2 Secretarul general va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor 
interesate. 

Nr.12 
Din 20.02.2020 

Preşedinte de şedinţă: 
 Consilier, Mihai VARTIC 

                                                                                                                            Contrasemnează,                                                                                                              
                                                                                                                                         Secretar general, 
                                                                                                                                       Alina Iuliana FLOŞ 
   Total consilieri locali :   15                                                                                                                                                                            
   Prezenti :  15 
   Pentru   :    15       
   Împotrivă:  
   Abtineri :   -                                                                                           

                 
                                   
 

                                           



Anexa nr.1 la H.C.L  nr. 12 din 20.02.2020 
Privind organizarea reţelei şcolare la nivelul comunei Vânători-Neamţ 

 pentru anul şcolar 2020-2021 
 

Unităţi  de învăţământ pentru nivelul secundar 
superior sau liceal 

Liceul Tehnologic 

Numele   Liceul Tehnologic “Arhimandrit Chiriac Nicolau” 
Localitatea    Comuna Vânători-Neamţ 
Nivelul şcolarizat PRE, PRI, GIM, LIC. TEH. PROF. LICEAL 
Adresa/ telefon/ fax/ e-mail Ştefan cel Mare,nr.198,Vânători-Neamţ,0233251004 

    
Unitatea  de învăţământ cu personalitate juridică 

(PJ) 
Liceul Tehnologic “Arhimandrit Chiriac Nicolau” 

Denumirea unităţii de învăţământ arondate (AR)  Şcoala Gimnazială nr.2 
Denumirea Localităţii  Comuna Vânători-Neamţ 
Nivelul şcolarizat PRE, PRIM, GIM 
Adresa/ telefon/ fax/ e-mail Sat Drehuţa, nr.1093, comuna Vânători-Neamţ 

 
Unitatea  de învăţământ cu personalitate 

juridică(PJ) 
Liceul Tehnologic “Arhimandrit Chiriac Nicolau” 

Denumirea unităţii de învăţământ arondate (AR) Şcoala Gimnazială, sat Lunca 
Localitatea   Comuna Vînători Neamţ 
Nivelul şcolarizat PRE, PRI, GIM 
Adresa;Tel; Fax; E-mail. Str. Sfânta Teodora, nr.128, sat Lunca, comuna Vînători 

Neamţ 
 

Unitatea  de învăţământ cu personalitate 
juridică(PJ) 

Liceul Tehnologic “Arhimandrit Chiriac Nicolau” 

Denumirea unităţii de învăţământ arondate (AR)  Şcoala Gimnazială, sat Nemţişor 
Denumirea Localităţii  Comuna Vînători Neamţ 
Nivelul şcolarizat PRE, PRI, GIM 

Adresa Str. Erou Alexandru Moisii, nr.210, sat Nemţişor, 
comuna Vînători Neamţ 

 
Unitatea  de învăţământ cu personalitate juridică 

(PJ) 
Liceul Tehnologic “Arhimandrit Chiriac Nicolau” 

Denumirea unităţii de învăţământ arondate (AR)  Grădinița  cu Program Prelungit nr.1 
Denumirea Localităţii  Comuna Vânători-Neamţ 
Nivelul şcolarizat PRE 
Adresa/ telefon/ fax/ e-mail Ştefan cel Mare, nr.1, Vânători-Neamţ 

 
Unităţi de învăţământ pentru nivelul secundar 

superior sau liceal 
Liceul Teologic 

Numele  Seminarul Teologic Ortodox “Veniamin Costachi” 
Denumirea Localitaţii Comuna Vânători-Neamţ 
Nivelul şcolarizat LIC 
Adresa Str. Arhim Chiriac Neculau, nr.86, sat Manăstirea 

Neamţ, comuna Vânători-Neamţ, 0759982273 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROIECT                                             ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea organizării reţelei şcolare pentru anul 2020-2021,  

la nivelul comunei Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ 
 

Consiliul Local al  comunei Vânători-Neamţ, județul Neamţ; 
 - adresa Inspectoratului Şcolar, judeţul Neamţ, nr.14050 din 27.11.2019; 
 - adresa Liceului Tehnologic ,, Arhimandrit Chiriac Nicolau’’ cu nr. 3018/03.12.2019; 
 - adresa Seminarului Teologic Ortodox ,, Veniamin Costachi’’ cu nr. 

3247/02.12.2019; 
 -  prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cap. III, art. 61; 
- prevederile Ordonantei 9/2018 privind modificarea și completarea unor acte 

normative în domeniul educației; 
 - prevederile Ordinului nr. 5090/2019 din 30 august 2019 pentru aprobarea 

Metodologiei 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 ; 

- Expunerea de motive a primarului comunei Vânători-Neamţ şi raportul 
compartimentului de specialitate, ambele înregistrate sub nr. 5784 din 09.12.2019; 
            În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
  Art.1 Se aprobă organizarea reţelei şcolare pentru anul 2020-2021, la nivelul 

comunei Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ, potrivit anexei, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2 Secretarul general va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor 
interesate. 
 
 

Iniţiator, 
Primarul comunei Vânători-Neamţ 

jr. Maria PETRARIU 
                                                                               Avizat pt. legalitate, 

                                                                              Secretar general, 
                                                                              Alina-Iuliana FLOŞ 

                 
                                   

                                               
 

Anexa nr.1 la H.C.L  nr. __ din __.__.2019 



 
Privind organizarea reţelei şcolare la nivelul comunei Vânători-Neamţ 

 pentru anul şcolar 2020-2021 
 

Unităţi  de învăţământ pentru nivelul secundar 
superior sau liceal 

Liceul Tehnologic 

Numele   Liceul Tehnologic “Arhimandrit Chiriac Nicolau” 
Localitatea    Comuna Vânători-Neamţ 
Nivelul şcolarizat PRE, PRI, GIM, LIC. TEH. PROF. LICEAL 
Adresa/ telefon/ fax/ e-mail Ştefan cel Mare,nr.198,Vânători-Neamţ,0233251004 

    
Unitatea  de învăţământ cu personalitate juridică 

(PJ) 
Liceul Tehnologic “Arhimandrit Chiriac Nicolau” 

Denumirea unităţii de învăţământ arondate (AR)  Şcoala Gimnazială nr.2 
Denumirea Localităţii  Comuna Vânători-Neamţ 
Nivelul şcolarizat PRE, PRIM, GIM 
Adresa/ telefon/ fax/ e-mail Sat Drehuţa, nr.1093, comuna Vânători-Neamţ 

 
Unitatea  de învăţământ cu personalitate 

juridică(PJ) 
Liceul Tehnologic “Arhimandrit Chiriac Nicolau” 

Denumirea unităţii de învăţământ arondate (AR) Şcoala Gimnazială, sat Lunca 
Localitatea   Comuna Vînători Neamţ 
Nivelul şcolarizat PRE, PRI, GIM 
Adresa;Tel; Fax; E-mail. Str. Sfânta Teodora, nr.128, sat Lunca, comuna Vînători 

Neamţ 
 

Unitatea  de învăţământ cu personalitate 
juridică(PJ) 

Liceul Tehnologic “Arhimandrit Chiriac Nicolau” 

Denumirea unităţii de învăţământ arondate (AR)  Şcoala Gimnazială, sat Nemţişor 
Denumirea Localităţii  Comuna Vînători Neamţ 
Nivelul şcolarizat PRE, PRI, GIM 

Adresa Str. Erou Alexandru Moisii, nr.210, sat Nemţişor, 
comuna Vînători Neamţ 

 
Unitatea  de învăţământ cu personalitate juridică 

(PJ) 
Liceul Tehnologic “Arhimandrit Chiriac Nicolau” 

Denumirea unităţii de învăţământ arondate (AR)  Grădinița  cu Program Prelungit nr.1 
Denumirea Localităţii  Comuna Vânători-Neamţ 
Nivelul şcolarizat PRE 
Adresa/ telefon/ fax/ e-mail Ştefan cel Mare, nr.1, Vânători-Neamţ 

 
Unităţi de învăţământ pentru nivelul secundar 

superior sau liceal 
Liceul Teologic 

Numele  Seminarul Teologic Ortodox “Veniamin Costachi” 
Denumirea Localitaţii Comuna Vânători-Neamţ 
Nivelul şcolarizat LIC 
Adresa Str. Arhim Chiriac Neculau, nr.86, sat Manăstirea 

Neamţ, comuna Vânători-Neamţ, 0759982273 
 

  



  
RROOMMÂÂNNIIAA  

JJUUDDEEŢŢUULL  NNEEAAMMŢŢ  
CCOOMMUUNNAA  VVÂÂNNĂĂTTOORRII--NNEEAAMMŢŢ  

  SSttrr..  ŞŞtteeffaann  cceell  MMaarree,,  nnrr..117744    
TTeell..::  ((++0044))00223333//225511000011,,  FFaaxx..((++0044))00223333//225511000011  

Nr.   5784   din 9.12.2019 
                                                                                

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul privind organizarea retelei scolare la nivelul comunei Vânatori-Neamț 

pentru anul şcolar 2020-2021 
 

Prin acest proiect de hotarare se propune aprobarea organizarii retelei scolare a 
unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Vânatori-Neamt pentru 
anul 2020-2021.  

Reteaua scolara a unitatilor de invatamant se da publicitatii la inceputul fiecarui an, pentru 
anul scolar urmator.  

Cifra de scolarizare pentru invatamantul de stat se aproba prin hotarare a Guvernului, cu 
cel putin 6 luni inainte de inceperea anului scolar. 
Având în vedere : 

- adresa Inspectoratului Şcolar, judeţul Neamţ, nr.14050 din 27.11.2019; 
 - adresa Liceului Tehnologic ,, Arhimandrit Chiriac Nicolau’’ cu nr. 3018/03.12.2019; 
 - adresa Seminarului Teologic Ortodox ,, Veniamin Costachi’’ cu nr. 

3247/02.12.2019; 
 -  prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cap. III, art. 61; 
- prevederile Ordonantei 9/2018 privind modificarea și completarea unor acte 

normative în domeniul educației; 
 - prevederile Ordinului nr. 5090/2019 din 30 august 2019 pentru aprobarea 

Metodologiei 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 ; 

Prin proiectul de hotărâre se propune o modificare față de reteaua scolara aprobată 
pentru anul scolar 2019-2020, în sensul că cele doua structuri ( Lunca și Nemțișor ) să 
revină Liceului Tehnologic ,, Arhimandrit Chiriac Nicolau’’ Vânători-Neamț, tinând 
cont de faptul ca   Seminarului Teologic Ortodox ,, Veniamin Costachi’’ se incadreaza în 
prevederile art.19, alin.1 din Legea nr.1/2011(,,prin excepție de la prevederile alin.(1), 
unitățile care școlarizează pe filieră vocatională, cu profil teologic, la cererea cultelor 
recunoscute de stat, pot funcționa cu efective mici de elevi și cu menținerea personalității 
juridice,,). 

Totodată, vă facem cunoscut că Liceului Tehnologic ,, Arhimandrit Chiriac Nicolau’’ 
prin adresa nr. 3018/03.12.2019, ne-a formulat următoarea mențiune: cadrele didactice 
titulare la nivelul ambelor unități școlare pentru disciplinele de cultură generală să 
rămână titulare la Seminarului Teologic Ortodox ,, Veniamin Costachi’’ și după 



revenirea structurilor școlare Lunca și Nemțișor la Liceului Tehnologic ,, Arhimandrit 
Chiriac Nicolau’’. 
 

Date fiind cele prezentate, propunem  spre analiza si avizare proiectul de hotarare privind 
aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din 
comuna Vânatori-Neamt pentru anul 2020-2021, conform anexei nr.1. 

 
 

                                                           Inițiator, 
Primarul comunei Vânători- Neamţ, 

jr.Maria PETRARIU 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


