
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea reţelei de învăţământ preuniversitar de stat din raza comunei Coşna, 

judeţul Suceava, pentru anul şcolar 2017-2018

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând expunerea de motive nr.38 din 04.01.2017 a primarului comunei Coşna, raportul 

nr. 1005 din 17.02.2017, avizul conform nr.lll din 13.01.2017 al Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Suceava, raportul nr.1102 din 21.02.2017 al comisiei pe domenii pentru învăţământ, sănătate şi 
familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii din cadrul 
consiliului local;

Având în vedere prevederile:
- art.19 alin.4 , art.61 alin.l şi 2 din Legea nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale şi art.21, art.22 

litera „d”din O.M.E.C.T.S. nr.5557/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea 
cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei din învăţământul preuniversitar de stat pentru anul şcolar 
2017-2018;

în baza art.6 alin.3 şi art.30 alin.l litera „c” din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, art.7 alin. 1 şi 2 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii 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 temeiul prevederilor art.36 alin.2 litera „d”, alin.6 litera „a” pct.1, art.45 alin.l şi art.115 
alin.l litera „b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi 
completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l.Se aprobă reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ, preuniversitar de pe raza 
comunei Coşna, judeţul Suceava pentru anul şcolar 2017-2018 în următoarea structură:________
Nr.
crt

Denumirea unităţii de învăţământ cu presonalitate 
juridică

Denumirea unităţii de învăţământ fără 
personalitate juridică

1 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
COŞNA/PRI.GIM7RO/COSNA, 
tel/fax/0230/575011,0230/575011 
cosnascoala @ yahoo.com

2 GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM 
NORMAL COSNA/PRE/Coşna

Art,2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
comunei împreună cu directorul unităţilor de învăţământ de pe raza comunei.

Art.3.Pi [ezenta hotărâre va fi comunicată de secretarul comunei celor în drept şi se va
înainta Institu 

PREŞEDIN 
Sandu Vj

Pi afectului Suceava pentru controlul de legalitate în termenul prevăzut de lege.
£ ŞEDINŢA, 
Florin / ;
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V 'i V  
* .


