
ROMANIA
JUDETUL SUCEAYA

ORASUL SOLCA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea rerelei $colare a unitifilor de invitrimant de pe raza oraiului

Solca, jude{ul Suceava, pentru anul qcola r 2020-2021

Consiliul Local al oragului Solca, judepl Suceava;
Av6nd in vedere:
- Releratul de aprobare al domnului Comel-Trifan JEIIANIUC, primarul

oragului Solca, inregistratd sub nr.7388 din 23.12.2019:
- Rapoftul de specialitate al drei Angelica BAIIAN, consilier juridic in cadrul

aparatului de specialitate al primarului oragului Solca, cu atribuJii de secretar general
al oragului Solca, inregistrat sub nr.7390 din 23.12.2019t

- Rapofiul de avizare al Comisiei pentru iDvdldmant, sanatate;i familie, munc6

! protectie socialA, activitali social-culturale, culte, protecfie copii din cadrul
Consiliului Local al oraqului Solca, inregistrat sub nr.. 167 din 30.12.2019;- prevederile Legii Educaliei Nalionale nr. 112011, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare;

- prevederile OMECTS nr. 3283/2012 pentru modificarea si completarea
procedurii de atribuire a denumirilor unitdlilor de invdlamant di, sistemul national de
invildmant preuniversirar, aprobata prin OMECTS nr. 656412011 :- prevederile OMEN nr. 5090/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind
fundamentarea cifrei de Ecolarizare pentru inviFmanUl preuniversitar de stat,
evidenla electivelor de preqcolari gi elevi qcolarizali in unitdlile de inviJim6ni
particular, precum gi emiterea avizurui conlorm in vederea organiz6rii retelei unitaiilor
de invAlement preuniversitar pentru anul qcolar 2020 -2021 ;- Avizul conlomr al Inspectoratului $colar Jude{ean Suceava, nr.
I 1889/10.12.2019, inregistrat la Primbria oraqului Solca sub nr.5 g5g/l 0. I 2.2019;

In temeiul arl.l29 altn.(2) lit. d), al;n.(7) lit. a) qi art.139 alin.(t) din OUG nr.
57l2019 privind Codul administrativ,

HOT.IRASTE:
Art.1. Se aprobd releaua $colard a unitililor cle invalamant de pe raza oraEului

Solca, judelul Suceava, pentru anu] qcolar 2020 - 2021, conform anexei aldturate care
face pafie integranti. din prezenta hotArare.

Art.2. Secretanrl general al oragului Solca, judejul Suceava, va comunica
prezenta ho6rare Institutiei Prelectului - Judelul Suceava gi persoanelor interesate.

PRE$EDINTE DJ{EDTNTA, CONTRASEMNEAZA PENTRU LECALITATE,
Yaria AP^ET|O{lEl p. SECRET{R CE\ERAL.

'=F I Lffi Ans(lica BAHA\\ //.+Zlt\ :*"-
Solca,30 decembrie 201
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ANEXA
la IICL nr.7l din 30 decembrie 2019

privind aprobarea relelei qcolare a unitifilor de invilimint de pe raza oraqului
Solca, judeful Suceava, pentru anul qcolar 2020_20iI

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
ORA$UL SOLCA
CONSILIUL LOCAL

PRE$EDINTE D
Maria

P. SECRETAR GENERAL,o"$:3o'"^

Nr.
crt.

T

Denumirea unitalii de invdJ[mant cu
pesonalitate juridice

Denumirea unitelii de inrAlamant
personalitate j uri di c d(arondat6)

LIUBUL lEHNOLOGIC"TOM$A
VODA"SOLCAPRI, GIM, LIC.
PROF/RO/str. Tomga Vodd, nr.37.
TEL/FAX 0230-477320, 0230-4773s9.

gstvsolca@rdslink.ro
')

CRADTNI TA CU PROGRAM
NORMAL ,,MUGI-IR DE BRAD'
SOLCA/PRE,/Solca
GRADIMTA CU PROGRAM
NORMAI RACOVA,?RE,/Racova
$COALA PRIMARA RACOVA/PRI./
Racova


