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HOTARAREA  nr. 68 din  20.12.2021 

 privind   organizarea reţelei scolare a unitatilor de învăţamânt preuniversitar de stat la nivelul 
comunei Calafindeşti, judeţul Suceava, în anul şcolar 2022-2023 

  Consiliul Local al Comunei Calafindeşti, Judeţul Suceava; 

  Având în vedere : 

  - proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Calafindesti, d-l Frincu Adrian, nr.6983  din 
13.12.2021  insotit de : 

  - Referatul de aprobare  a d-lui Frincu Adrian primar al comunei Calafindeşti, înregistrat sub nr. 6984 din 
13.12.2021 ; 

  - Raportul Secretarului comunei Calafindeşti, înregistrat sun nr. 6985 din 13.12.2021 ; 

  - Raportul Comisiei  de specialitate nr.  3  înregistrat sub nr. 6896 din  13.12.2021 ;   

  În conformitate cu: 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi compltările ulterioare si OMECTS nr. 
3283/2012 pentru modificarea si completare Procedurii de atribuire a denumirilor unitatilor de invatamant din 
sistemul nationl de invatamant preuniversitar, aprobata prin OMECTS nr. 6564/2011, OME nr. 5511/2021 privind 
aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de scolarizare si stabilirea retelei din invatamantul 
preuniversitar pentru anul scolar 2022-2023 

  Văzând:  adresa  nr. 12228 /2021 a Inspectoratului Scolar Judetean Suceava, judetul Suceava , privind 
Avizul  Conform ; 

În temeiul art.129, alin. (2) lit. (a), alin. 3, lit (c),  art. 136 alin. (1) – (8), art. 196 alin.( 1) lit. (a )  din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ , cu completarile ulterioare, 

 

 



Consiliul local al comunei Calafindesti adopta prezenta HOTARARE: 
Art. 1 . Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat la nivelul 

comunei Calafindeşti, judeţul Suceava, în anul şcolar 2022-2023 în următoarea structură: 

      1.   Denumirea unităţii de învăţământ cu personalitate juridică: 

           - ŞCOALA GIMNAZIALĂ CALAFINDEŞTI/PRI, GIM,/RO/nr.143,TEL/FAX 0230-573719,0230-
573719, şcoala calafindesti@yahoo.co.uk 

                   2.     Denumirea unităţii de învăţământ fără personalitate juridică (arondată) 

                         -  GRADINIŢA CU PROGRAM NORMAL CALAFINDEŞTI/PRE,/Calafindeşti 

                         -  ŞCOALA PRIMARĂ BOTOŞANIŢA MARE/PRI,/Botoşaniţa Mare. 

               Art. 2. Primarul comunei Calafindeşti şi conducerea Scolii Gimnaziale Calafindeşti  vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

              Art. 3    Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava , Scolii  Gimnaziale Calafindesti , 
Inspectoratului  Scolar Judetean Suceava şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi publicare pe  pagina 
webs a comunei Calafindeşti. Judetul Suceava. 

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

            Cioban Vasile 

                                                                                                   Contrasemnează, 

                   SECRETAR GENERAL 

             Cucu Ana Florentina 
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