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ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
 

 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind atribuirea denumirii unităţii de învăţământ cu personalitate juridică din comuna 
Unţeni, judeţul Botoşani precum şi a reţelei şcolare începând cu anul şcolar 2012 - 2013 

 
 Consiliul Local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani, 

analizând propunerile primarului comunei Unţeni cu expunerea de motive nr.516/2012, 
 văzând propunerile stabilite de Consiliul de administraţiei ale Şcolii cu clesele I-VIII 
Unţeni privind denumirea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Unţeni prin 
Hotărârea nr.11 din 11 ianuarie 2012, înaintată cu adresa nr.16 din 11 ianuarie 2011 precum şi 
avizul conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoşani cu adresa nr.444/31.01.2012, 
 având în vedere rapoartul de avizare a comisiei pentru activităţi economico-financiare, 
agricultură, administrarea domeniului public şi privat al comunei, gospodărie comunală, 
protecţia mediului şi turism, servicii şi comerţ precum şi raportul de specialitate al 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei cu 
nr.517/2012, 

ţinând cont că sunt respectate prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică locală, 

în baza prevederilor: 
- art.36, alin. (6), litera a) punctul 1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art.19 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 

6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unitãţilor de 
învãţãmânt din sistemul naţional de învãţãmânt preuniversitar, 

 în temeiul art.45, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
repulicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

h o t ă r ă ş t e : 
 

Art.1. – Începând cu anul şcolar 2012 – 2013 se atribuie Şcolii cu clasele I- VIII Unţeni  
denumirea de Şcoala gimnazială nr.1 care funcţionează ca instituţie publică cu personalitate 
juridică, după cum urmează: 
 
Unitatea de învăţământ pentru învăţământul gimnazial ŞCOALA GIMNAZIALĂ  
Numele (nume de personalităţi, evenimente istorice, 
politice, culturale sau de orice natură)/ nr. … NR.1 

Localitatea UNŢENI 
Nivelul şcolarizat PRE, PRI, GIM 
Adresa SAT UNŢENI, COMUNA UNŢENI 
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Art.2. – Începând cu anul şcolar 2012 – 2013 se atribuie ştructurilor şcolilor arondate 
(AR) următoarele denumiri: 

1. 
Unitatea de învăţământ cu personalitatea juridică  ŞCOALA GIMNAZIALĂ  NR.1 
Denumirea AR ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 
Denumirea nivelului şcolarizat PRE, PRI, GIM 
Adresa SAT MÎNĂSTIRENI, COMUNA UNŢENI 

2. 
Unitatea de învăţământ cu personalitatea juridică ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 
Denumirea AR ŞCOALA PRIMARĂ NR.3 
Denumirea nivelului şcolarizat PRE, PRI 
Adresa SAT BURLEŞTI, COMUNA UNŢENI 
  
 Art.3. – În alcătuirea textului denumirii unităţilor de învăţământ preuniversitar din 
comuna Unţeni prevăzut la art.1 şi 2 s-au introdus următoarele prescurtări şi abrevieri, denumite 
coduri: 

1. nivel preşcolar: PRE; 
2. nivel primar: PRI; 
3. nivel secundar inferior sau nivel gimnazial:GIM. 
Art.4. – Începând cu anul şcolar 2012 – 2013 se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului 

Local al comunei Unţeni nr.59 din 30 decembrie 2010 privind funcţionarea Şcolii cu clase I-VIII 
Unţeni ca instituţie publică cu personalitate juridică. 

Art.5. - Primarul comunei Unţeni dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru 
aplicarea prevederilor prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Consilier Paladi T. Constantin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comuna Unţeni 
28 februarie 2012 
Nr.15. 

CONTRASEMNEAZĂ, 
PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR COMUNĂ, 

Ursachi Vasile 
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