ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

COMUNA STRAJA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea Relelei scolare din Comuna Straja, judelul Suceava,
pentru anul gcolar 2020-2021

Consiliul Local al comunei Straja, judetul Suceava,
AvSnd in vedere:
- Referatul de aprobare prezentat de dl. Juravle Mihai, primarul comunei Straja, inregistrat sub
nr. 7544 din 13.11,2019;
Rapoftul de specialitate al secretarului general al comunei, inregistrat sub nr. 7995 din

-

02.L2.20L9;

-

Avizul Comisiei pentru pentru invS!5m6nt, sEn5tate, fami[ie, muncE gi proteclie socialS,
activititi social-culturale, culte, protedie copii, din cadrul Consiliului Local al comunei Straja, inregistrat
sub nr. 5/CL din 09,01.2020;

- Avizul conform al Inspectoratului $colar Judelean Suceava inregistrat

sub nr. 11624 din

10.t2.20L9;

- Metodologia privind fundamentarea cifrei de 5colarizare pentru inv5t5m6ntul preuniversitar de
stat, evidenta efectivelor de prepolari gi elevi gcolarizati in unit5tile de invdtdm6nt particular, precum gi
emiterea avizului conform in vederea organiz5rii retelei unititilor de invSt5mSnt preuniversitar pentru
anul gcolar 2020-202t, aprobat6 prin Ordinul Ministerului Educaliei Nalionale nr. 5090/2019;
- art. 20 din Legea nr. 1/2011 a educa[iei nafionale, cu modific6rile si complet5rile ulterioare;
in conformitate cu dispoziliile aft. 19 alin. (a) 9i art. 61 alin. (2) din Legea nr. U2Ol7 a
educaliei nalionale, cu modificSrile gi completErile ulterioare;
In temeiul dispoziliilor art. 129 alin. (1) 9i (2) lit. d) 9i alin. (7) lit, a), art. 139 alin. (1) si aft. 196
alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57120t9 privind Coduladministrativ, cu, completSrile ulterioare,

HorAnA$rE:
Art.1. Se aprobS Reteaua gcolar5 a unit5tilor de inv5t5m6nt preuniversitar de stat din Comuna
Straja, judelul Suceava pentru anul gcolar 2020-202t, conform Anexei, care face parte integrantd din
prezenta hot516re.

Aft.2. Cu ducerea la indeplinire a

prezentei hoti16ri se incredinleaz5 Directorul $colii

Gimnaziale "Dimitrie Onciul" Straja.
Aft.3. Prezenta hot6r6re se comunicS, prin grija secretarului general al comunei, cu:

-

Institulia Prefectului-judetul Suceava
Inspectoratul $colar Judelean Suceava
$coala gimnazialS "Dimitrie Onciul" Straja
Afigare public6

PRE9EDINTE DE 9EDIN-T
Juravle

Ur.^q

Straja, 09.O1.2020

Nr.4

Contrasemneazi pentru
Secretar general al
PEtrSucean Lilia

Anexi la HotSr6rea nr. 4l2O2O

RETEAUA 1COLARi DrN COMUNA STRNA

ANUL ,COLAR 2O2O-2O27

uNrrATr oe invAlAr{ANr cu nERsoNALTTATE JURTDTcA
Unitatea de invitim6nt pentru invitimdntul gimnazial

$coala gimnazialS
Dimitrie Onciul

Numele

Straja

Localitatea

Nivelul gcolarizat

GIM/PRI
Comuna Straja nr, 484, judetul

Adresa
Suceava

uNrrATr or invATAr.rAnr
Unitatea de

invitimint

FARA nERSoNALTTATE JURTDTcA (ARoNDATE)

pentru educatie timpurie

Gridiniti
CU PROGRAM NORMAL nr.

1

CU PROGMM NORMAL nr, 2

Denumirea

CU PROGRAM NORMAL nr. 3

Denumirea nivelului gcolarizat

PRE

Comuna Straja, sat Straja

Adresa

gedin!5,

ry

