
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
CONSILIUL LOCAL

HOTIRARE
privind aprobarea retelei $colare a unititilor de invifimflnt de pe raza oraqului

Solca, judeJul SuceaYa' pentru anul qcolar 2019-2020

Consiliul Local al oraqului Solca, judelul Suceava;

Avdnd in vedere:
- Expunerea de motive a d-nului Comel-Trifan IEIIANIUC, primarul oraqului

Solca, inregistrati sub nr.6586 din 28.12.2018;

- Rapofiul de specialitate al drei Angelica BAIIAN, consilier juddic in cadrul

aparatului de specialitate al primarului oraqului Solca, cu atribulii de secretar al

oraqului Solca, inregistrat sub nr.6587 din 28.12.2018;

- Raportul de avizare al Comisiei penru inve@ment, sinetate qi familie, muncd.

Ei proteclie social6, activitdli social-culturale, culte, proteclie copii din cadrul

Consiliului Local al oraqului Solca, inregistrat sub nr. 7 din 31.01.2019;
- prevederile art. 19 alin. (4) 9i art. 61 alin. (2) din Legea Educaliei Nalionale

nr. 1/2011, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
- prevederile OMEN nr. 523512018 privind aprobarea Metodologiei pentru

fundamentarea cifrei de gcolarizare qi stabilirea relelei din inv6!6mdntul preunive$itar
de stat pentru anul qcolar 2019 - 2020;

- Avizul conform al Inspectoratului $colar Judelean Suceava, nr.

11926110.12.2018, inregistrat 1a Primdria oraqului Solca sub nr.6335/13.12.2018;
in temeiul u't.36 ahn.(2) lit. d), alin.(6) lit. a) pct.l 9i art.45 alin.(1) din Legea

nr.21512001, privind administralia publici loca16, republicatS, cu modific6rile 9i

completdrile ulterioare,

HOTARI$TE:

Art.l. Se aprobi reJeaua $colarA a unititilor de inv6!6mAnt de pe raza oraqului

Solca, judepl Suceava, pentlx anul gcolar 2019-2020, conform anexei alAturate care

face parte integrantA din prezenta hotdrare.
Art.2. Secretarul oraqului Solca, judeful Suceava, va comunica prezenta

hot6rdre Instituliei Plefectului - Judelul Suceava 5i persoanelor interesate.

DE $EDINTA, CONTRASEMNEAZA,
P. SECRETAR,

Angq(ca BAIIAN
L>rqJ^
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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
ORA$UL SOLCA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA
la HCL Solca nr. 4 din 31 ianuarie 2019

privind aprobarea refelei qcolare a unitiJilor de invilimint de pe raza oragului
Solca, judelul Suceava, pentru anul qcolar 2019-2020

PRN$ED DE SED P. SECRETAR,
Ansellca BAIIANYaleru{ f -HOFN geffi 81

\

Nr.
cft.

Denumirea unidlii de invdldment cu
pesonalitate juridicA

Denumirea unit6trii de inv6{6m6nt 16ri
personalitate iuridic6(arondatd)

1 LICEI,,'L TEHNOLOGIC"TOM$A
VODA"SOLCA,?RI, GIM, LIC,
PROF/RO/str. Tomga Vodi, nr.37,
TEL,EAX 0230-477320, 0230-477359,
estvsolca@rdslink.ro

2 GRADINITA CU PROGRAM
NORN,tr{L ,,MUGI]R DE BRAD"
SOLCA,PRE,/Solca
GRADINITA CU PROGMM
NORMAL RACOVA,{PRE,Racova
$COAIA PRIMARA RACOVA/PRI,/
Racova


