ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI
Nr. 318 din 27.11.2020

PROIECT

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2021-2022 de pe teritoriul
Comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava
Consiliul Local al Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în
data de 29.01.2021,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava înregistrat sub
nr. 317 din 27.11.2020, în calitate de inițiator;
- Raportul Secretarului general al comunei Dorna–Arini, județul Suceava, înregistrat sub
nr. 319 din 27.11.2020;
- Avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi
social-culturale, culte, protecţie copii din cadrul Consiliului Local Dorna Arini, judeţul Suceava,
înregistrat sub nr. 48 din 28.01.2021;
Luând în considerare :
- Avizul conform nr. 11712 din 23.11.2020, emis de Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava;
- Adresa nr. 1295 din 04.11.2020 a Școlii Gimnaziale Dorna-Arini, județul Suceava, cu
privire la propunerile pentru organizarea rețelei unităților de învățământ de pe raza comunei Dorna
Arini, pentru anul școlar 2021-2022.
- Prevederile art. 19 alin. (4), art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, Legea educaţiei naţionale
cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului Ministerului Educației și Cercetării 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;
Îndeplinirea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (1) - (4) din Legea 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi aşa cum sunt
ele definite în Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 129 alin. (7) lit. „a”, art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 196
alin. (1) lit. „a”, art. 197 alin. (1), art. 198 alin. (1) din Codul Administrativ adoptat prin Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 - Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de
stat pentru anul şcolar 2021-2020 în comuna Dorna-Arini, judeţul Suceava, astfel:
1. Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică:
• ŞCOALA GIMNAZIALĂ DORNA ARINI/PRI, GIM,/RO/Dorna Arini,
TEL/FAX 0230-576008, 0230-576008, scoaladornaarini@yahoo.com:
- învăţământ primar – 5 clase – 84 elevi;
- învăţământ gimnazial – 4 clase – 72 elevi;
2. Denumirea unităţii de învățământ fără personalitate juridică (arondată):
• GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL DORNA ARINI/PRE,/Dorna Arini,
- 2 grupe – 49 copii
•
-

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT RUSCA/PRE,/Rusca
1 grupă – 25 copii
Art. 2 - Primarul comunei Dorna Arini, prin compartimentele de specialitate din cadrul
Aparatului propriu de specialitate, va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri, iar secretarul comunei o va aduce la cunoştinţă publică şi a celor interesaţi şi o va
înainta Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.

INIŢIATOR,
Primarul comunei
Andrei-Ștefăniță MAZĂRE
 _____________

AVIZAT,
Secretarul general al comunei,
Gabriel BÎRGĂOANU
 _________________

