ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA STRAJA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Reţelei şcolare din Comuna Straja, judeţul Suceava,
pentru anul şcolar 2017-2018

Consiliul Local al comunei Straja, judeţul Suceava,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Straja, înregistrată sub nr. 536 din 31.01.2017;
- Raportul de specialitate al secretarului comunei, înregistrat sub nr. 875 din 20.02.2017;
- Raportul Comisiei pentru pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială,
activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, din cadrul Consiliului Local al comunei Straja, înregistrat
sub nr. 2229 din 12.04.2017;
- Avizul conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava nr. 72 din 13.01.2017, înregistrat la
Primănă~comunei Strajă sutTnr. 438 din 26.01.2017;
- Metodologia 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 2017-2018, aprobată prin Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 5777/2016;
- art. 20 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
î n conformitate cu dispoziţiile art. 19 alin. (4) şi art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a
educaţiej naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
î n temeiul art. 36 alin. (1) şi (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.l, art. 45 alin. (1) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

A r t . l . Se aprobă Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna
Straja, judeţul Suceava pentru anul şcolar 2017-2018, conform Anexei, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire
a prezentei hotărâri se încredinţează Directorul Şcolii
Gimnaziale "Dimitrie Onciul" Straja.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului comunei, cu:
Instituţia Prefectului-judeţul Suceava
Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava
Şcoala gimnazială "Dimitrie Onciul" Straja
Secretarul comunei
Afişare publică.

Contrese
Secretarul
Pătrăuceai

Nr. 9

Anexă la Hotărârea nr. 9 /2017

REŢEAUA ŞCOLARĂ DIN COMUNA STRAJA
ANUL ŞCOLAR 2017-2018

UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU PERSONALITATE JURIDICĂ

Unitatea de învăţământ pentru învăţământul gimnazial
Numele

Şcoala gimnazială
Dimitrie Onciul

Localitatea

Straja

Nivelul şcolarizat

GIM/PRI
Comuna Straja nr. 484, judeţul

Adresa

Suceava

UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ (ARONDATE)

Unitatea de învăţământ pentru educaţie timpurie

Grădiniţă
CU PROGRAM NORMAL nr. 1

Denumirea

CU PROGRAM NORMAL nr. 2
CU PROGRAM NORMAL nr. 3

Denumirea nivelului şcolarizat
Adresa

PRE
Comuna Straja, sat Straja

