ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
ORA$UL SOLCA
CONSILruL LOCAL

\

uorAnAnB
privind aprobarea re{elei gcolare a uniti{ilor

de

invi{5mffnt de pe raza oraqului

Solca, jude{ul Suceava, pentru anul gcolar 2017-2018

Consiliul Local al oraqului Solca, judelul Suceava;
Avdnd in vedere:
- Expunerea de motive a d-nului Cornel-Trifan Jehaniuc, primarul oraqului
Solca, inregistrati sub nr.418 din 30.01 .2017;
- Raportul de specialitate al d-nului Marian Lungu, secretarul oragului Solca,
inregistrat sub nr.440 din 30.01.2011;
- Raportul de avizare al comisiei pentru invS!6mant, s6n6tate gi familie, muncd
qi protecfie social6, activitali social-culturale, culte, proteclie copii din cadrul
Consiliului Local al oraqului Solca;
- Avizul conform rc.21113.01.2017 al Inspectoratului $colar Judelean Suceava,
inregistrat la Primdria oraqului Solca sub nr.320 125.01.2011;
- prevederile ar1. 19 alin. (a) qi afi.61 alin. (2) din Legea educaliei nalionale nr.
ll2OI1, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
prevederile Ordinului M.E.N.C.$. nr. 577712016 pentru aprobarea
Metodologiei privind fundamentarea cifrei de qcolarizare pentru inv6!6mAntul
preuniversitar de stat, evidenla efectivelor de preqcolari gi elevi Ecolarizali in unitalile
de inv6l6mAnt particular, precum qi emiterea avizului conform in vederea organizdrii
relelei unitdlilor de inv6!6m6nt preuniversitar pentru anul qcolar 2011 - 201 8;
in temeiul ar1.36 alin.(2) lit. d), alin.(6) lit. a) pct.l qi art.45 alin.(1) din Legea
nr.2l5l2}Ol, privind administralia publici 1oca16, republicatS, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare,

HoTARA$rE:
de invSldmAnt de pe raza oraqului
Solca, judeful Suceava, pentru anul qcolar 2017-2018, conform anexei aldturate care
face parle integrantd din prezenta hotdr6re.
Art.Z. Secretarul oraqului Solca, judelul Suceava, va comunica ptezenta
hotdrfire Instituliei Prefectului - Judelul Suceava qi persoanelor interesate.

Art.1. Se aprobd releaua qcolard a unitalilor

PRE$EDINTE DE $EDINTA,

CONTRASEMNEAZA,
Marian L"ungu
SECRETARUL ORA$ULUI SOICA

Ui
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Solca, 28 februarie 2017
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la H.C.L. Solca nr.12128.02.2017
privind aprobarea re{elei qcolare a uniti{ilor de invi{Imdnt de pe raza oraqului
Solca, judeful Suceava, pentru anul gcolar 2017'2018

Nr.
crt.
1

Denumirea unitdlii
pesonalitate juridicd

de invSldmdnt

cu Denumirea unitdlii de invdldmAnt lard
personal itate j uridic6(arondata)

LICEUL

TEHNOLOGIC"TOM$A
VODA"SOLCA/PRI, GIM, LIC,

PROF/RO/str. Tomqa Vodd, nr.37,

TEL/FAX 02301477320, 02301477359,
gstvsolca@,rdslink.ro
2

GRADINITA CU

PROGRAM

NORMAL ,,MUGUR DE, BRAD"
SOLCA/PRE,/Solca

GRADINTTA C{J

PROGRAM
NORMAL RACOVA/PRE,/Racova
$coALA PRTMARA RACOVA/PRI,/
Racova

PRE$EDINTE DE $EDINTA
Petru Repciuc

SECRETAR,
Marian Lu{ngu

