
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

ORAŞUL SOLCA 
CONSILIUL LOCAL 

                                                                              
 

HOTĂRÂRE 
 privind stabilirea noilor denumiri ale unităţilor de învăţământ de pe raza oraşului 

Solca, pentru anul şcolar 2012-2013 
 

 
Consiliul Local al oraşului Solca, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 
-Expunerea de motive prezentată de către d-nul Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, primarul 

oraşului Solca, înregistrată sub nr.79 din 09.01.2012; 
-Raportul de specialitate prezentat de către d-nul Marian Lungu, secretarul 

oraşului Solca, înregistrat sub nr.80 din 09.01.2012; 
-Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi 

protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii din cadrul Consiliului 
Local al oraşului Solca; 
  În conformitate cu prevederile art.6 din Procedura de atribuire a denumirilor 
unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 
Ordinul MECTS nr.6564/2011;  

În temeiul art.36 alin.(5) lit.d) şi art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

   
 

Art.1. Se aprobă noile denumiri ale unităţilor de învăţământ de pe raza oraşului 
Solca, pentru anul şcolar 2012-2013, conform anexei alăturate care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Secretarul oraşului Solca va comunica prezenta hotărâre Inspectoratului 
Şcolar al Judeţului Suceava în vederea emiterii avizului conform, prevăzut de Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011 şi de Ordinul MECTS nr.6564/2011. 

 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
          Ştefan Lucan                                                           CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                  Marian Lungu 
                                                                             SECRETARUL ORAŞULUI SOLCA 
 
 
 
Solca, 31 ianuarie 2012 
      Nr.2 
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ANEXĂ 
la H.C.L. Solca nr.2/31.01.2012   

privind stabilirea noilor denumiri ale unităţilor de învăţământ de pe raza oraşului 
Solca, pentru anul şcolar 2012-2013 

 
 
 
 
 
 

Nr.  
crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ cu pesonalitate juridică 
Adresa, Nr.telefon/fax/e-mail/niveluri de învăţământ 

Denumirea unităţii de învăţământ fără personalitate 
juridică(arondat)- Adresa, Nr.telefon/fax/e-mail/niveluri 
de învăţământ 

1 LICEUL TEHNOLOGIC”TOMŞA VODĂ”SOLCA-
Solca, str. Tomşa Vodă, nr.39, cod 725600, 0230/477320, 
0230/477359, gstvsolcardslink.ro, primar, gimnazial, 
liceal. 

 

2  GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL 
NR.2”MUGUR DE BRAD” SOLCA-Solca, str. Tomşa 
Vodă, nr.8, preşcolar 

3  GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL RACOVA-
Solca, Racova,preşcolar 

4  ŞCOALA PRIMARĂ RACOVA-Solca, Racova, primar 
   

 
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                             SECRETAR, 
               Ştefan Lucan                                                                              Marian Lungu 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


