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JUDEŢUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza comunei 

Mihai Eminescu pentru anul 2023-2024 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAI EMINESCU, intrunit in sedinta 

extraordinara din data 18.01.2023 

Având in vedere :  

-adresa nr.376/12.01.2023 Inspectoratului Scolar Judetean Botosani privind organizarea 
retelei scolare in comuna Mihai Eminescu pentru anul  școlar 2023-2024, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație a Inspectoratului Școlar Județean Botoșani nr. 
1/12.01.2023 

-  referatul de aprobare al Primarului comunei Mihai Eminescu însotit de proiectul de 
hotarare cu privire aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de pe raza comunei Mihai 
Eminescu pentru anul 2023-2024, 

- raportul de specialitate intocmit de Compartimentul juridic din cadrul Primariei comunei 
Mihai Eminescu, 

- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, 
Ținând seama de prevederile art. 20, art.24, art.25, art.26 , art.28 din O.M.E.C. nr. 

5599/21.09.2020, art. 61 , alin.(2) din Legea Educatiei Nationale nr.1/2011, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

În  conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit. d), alin.7) , lit. a) din Ordonanta 

de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările și completările 

ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.196 , alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAI EMINESCU 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aproba rețeaua școlară a unităților de învățământ de pe raza comunei 

Mihai Eminescu pentru anul 2023-2024 conform Anexei nr.1 , parte integranta din prezenta 

hotarare. 



 

 

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul comunei Mihai 

Eminescu, prin aparatul propriu de specialitate. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani 

- Primarului comunei Mihai Eminescu 

- Școlii Gimnaziale „MIHAI EMINESCU” IPOTEȘTI 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                             
                                                       PTR. SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

  COLBEA RADU                                                          MIHALACHE MARINELA                  

 

 

 

NR.HOTĂRÂRE : 3/18.01.2023 

                                      

   

 

 

 

 

 

 

 

                      


