
 

 
 

HOTĂRÂREA Nr.110 
din 20.12.2020 

privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe teritoriul comunei Pojorâta, 
judeţul Suceava, pentru anul şcolar 2022-2023 

 
               Consiliul Local al comunei Pojorâta , judeţul Suceava; 
 
               Având în vedere: 
    - Referatul de aprobarea domnului Ioan – Bogdan Codreanu, primarul comunei Pojorâta , judeţul Suceava, 
înregistrată sub nr.7398 din 17.12.2021; 
     -Raportul  întocmit de secretarul comunei, înregistrat sub nr.7399 din 17.12.2021 ; 
     -Avizul conform al Inspectoratului Școlar Judeţean Suceava nr.72505 din 13.12.2021, înregistrat la Primăria 
comunei Pojorâta la nr. 7396/17.12.2021; 
     -Avizul Comisie nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, urbanism şi turism, 
înregistrat la nr.7400/17.12.2021; 
     -Avizul Comisiei nr.2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, 
culte, protecţie copii , înregistrat la nr. 7401/17.12.2021; 
     -Avizul Comisiei nr. 3 pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, a 
drepturilor cetăţenilor, înregistrat la nr.7403/17.12.2021; 
     -Prevederile art.20, alin.(1) şi ale art.61, alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
     -Prevederile art.1 și următoarele din Ordinul Ministerului Educației Naționale nr.5599/2020 pentru aprobarea 
Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa 
efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform 
în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021 - 2022  
        În temeiul art.29 alin.(2), lit. d), alin.(7) lit.a), art. 139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență 
a  Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 
                                                                       H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

         Art.1. Se aprobă reţeaua unităţilor de  învăţământ preuniversitar de stat de pe teritoriul comunei Pojorâta , 
judeţul Suceava, pentru anul şcolar 2022-2023, conform anexei care face parte integrantă din prezenta  hotărâre. 
        Art.2. Primarul și secretarul comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 

      
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ,  
                 Mihai COSMACIUC                                              SECRETAR GENERAL AL COMUNEI  
                                                                                                     Elena – Smaranda LEHACI 

 


