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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea rețelei școlare din comuna Izvoarele Sucevei,județul Suceava pentru 

anul școlar 2022-2023 
   

Consiliul  Local  al  comunei  Izvoarele Sucevei, judeţul  Suceava; 
 Având  la bază: 

 Referatul de aprobare înregistrat sub nr.6992/09.12.2021,prezentat  de 
domnul  Mechno Mihail, primarul comunei Izvoarele Sucevei, județul 
Suceava; 

 raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de  specialitate al 
primarului, înregistrat  sub  nr. 6993/09.12.2021; 

 avizul Comisiei  de  specialitate in cadrul Consiliului Local,  înregistrat  sub  
nr.7067/15.12.2021; 

 Art.61 din Legea educației naționale nr.1/2011,cu modificările și completările 
ulterioare; 

 Art.20,art.24-25 din OMEN nr.5090/2019 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 
2020 – 2021; 

 Avizul conform nr.11911/03.12.2021 emis de Inspectoratul Școlar Județean 
Suceava; 

În temeiul art.129 alin.2 lit.d, alin.7 lit. a şi art.139 alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă 
nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 
                                          HOTĂRĂSTE: 
 

 Art.1: Se aprobă rețeaua școlară din comuna Izvoarele Sucevei,județul Suceava ce 
urmează a funcționa în anul școlar 2022-2023,conform tabelului alăturat: 
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Nr. 
Crt. 

Denumirea unității de învățământ 
cu personalitate juridică 

Denumirea unității de învățământ fără 
personalitate juridică (arondată) 

1. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION 
AFLOREI” IZVOARELE 
SUCEVEI/PRI,GIM/Izvoarele 
Sucevei 
Tel/Fax 0230-575970,0230-
575999 
scizv_bradut@yahoo.com 

 
 
 
 
 
 

  GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL 
IZVOARELE SUCEVEI/PRE/Izvoarele Sucevei 
ȘCOALA PRIMARĂ BUC/PRI/Buc 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL 
BOBEICA/PRE/Bobeica 
ȘCOALA PRIMARĂ BOBEICA/PRI/Bobeica 
ȘCOALA PRIMARĂ PLOSCII/PRI/Ploscii 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRODINA DE 
SUS/PRI,GIM/Brodina de Sus 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL 
BRODINA DE SUS/PRE/Brodina de Sus 
ȘCOALA PRIMARĂ BRODINA SALAȘ/PRI/Salaș 
ȘCOALA PRIMARĂ CUNUNA/PRI/Cununa 
 

 
 

Art.2:Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța de contencios 
administrativ,în condițiile și termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ 
nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
            Art.3:Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Izvoarele Sucevei, Instituției 
prefectului - județul Suceava, Școlii Gimnaziale ”Ion Aflorei” Izvoarele Sucevei şi se aduce 
la cunoştinţă publică, prin publicarea în Monitorul Oficial Local pe site-ul instituţiei 
www.primariaizvoarelesucevei.ro. 
 
 

Adoptată de Consiliul Local Izvoarele Sucevei,în şedinţa ordinară din data de 
28.12.2021,cu respectarea prevederilor art.139 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu votul ‘’ pentru’’ a 6/9 voturi,din numărul 
total de 9 consilieri locali in funcţie si 6 prezenţi la sedinţă 

 
  Preşedinte de şedinţă,                                        Contrasemnează  pentru legalitate 
                                                                Secretarul general al comunei, 
       Ioan HABUR                     Cătălina JURAVLE  
 
        

Izvoarele Sucevei 
Nr.72 din 28.12.2021 
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