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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 2020-2021

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând referatul de aprobare nr.6941 din 10.12.2019 al primarului comunei Coşna, 

raportul secretarului general al comunei Coşna nr.6943 din 10.12.2019, adresa nr.1902 din
10.12.2019 a Şcolii Gimnaziale Coşna prin care înaintează avizul conform nr. 11588 din
10.12.2019 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava;
- avizul comisiei pe domenii pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, 

activităţi social-culturale, culte, protecţie copii din cadrul consiliului local, înregistrat sub 
nr.7070 din 18.12.2019;
avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi 
turism din cadrul consiliului local, înregistrat sub nr.7082 din 18.12.2019;

Având în vedere prevederile:
- art.19 alin .4 , art.61 alin.l şi 2 din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale;
- art.24 din Ordinul 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;

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;

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 litera ”d”, alin.7 litera „a”, art.139 alin.3 şi ale art.196 
alin.l litera ”a” din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr.57/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E :
A rt.l.Se aprobă reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ, preuniversitar de pe raza
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Denumirea unităţii de învăţământ cu personalitate 
juridică

Denumirea unităţii de învăţământ fără 
personalitate juridică (arondată)

1 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
COŞNA/PRI,GIM,/RO/Coşna, 
tel/fax/0230/575011,0230/575011 
cosnascoaIa@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.Prezenta hotărâre va fi comunicată de secretarul general al comunei, celor în drept şi
se va înainta Instituţiei Prefectului Suce 
lege.
PREŞEDINTE DE ŞEDI 

Constantin Todaşcă

Coşna, 19.12.2019
Nr. i S

controlul de legalitate în termenul prevăzut de

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretarul gpneral al comunei, 

MariarialVan

mailto:cosnascoaIa@yahoo.com

