
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA ŞARU DORNEI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ 

pentru anul școlar 2017-2018 la nivelul comunei Șaru Dornei

Consiliul local al comunei Şaru Dornei, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- Expunerea de motive, prezentată de domnul Iordache Ioan-Cătălin, primarul comunei Şaru Dornei, judeţul

Suceava,  înregistrată cu nr. 324 din 18.01.2017; 
- Raportul compartimentului de specialitate al primarului comunei Şaru Dornei, judeţul Suceava,  înregistrat cu

nr. 1995 din 14.03.2017; 
-  Raportul   de  avizare  al  comisiei  pentru  programe  de  dezvoltare  economico-socială,  buget,  finanţe,

administrarea domeniului  public  şi  privat  al  comunei,  agricultură,  gospodărie comunală,  protecţia mediului,  turism,
servicii şi comerţ, înregistrat cu nr. 2308 din data de 23.03.2017;

- Raportul de avizare al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi
social-culturale, culte, protecţie copii, înregistrat cu nr. 2307 din data de 23.03.2017;

- Avizul Inspectoratului Școlar Județean Suceava nr. 100 din 13.01.2017, înregistrat la Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna Șaru Dornei cu nr. 290 din 16.01.2017;

- Prevederile art. 19 alin. (4) și art. 61 alin (2) din Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale, cu modificările
și completările ulterioare;

- Prevederile Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.283 din 17 februarie 2012
pentru modificarea şi completarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de
învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.564/2011

Ținând cont de Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5777/2016 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 2017-2018.

În temeiul art. 36 alin.(6)  lit. ”a” pct. 1, art. 45, alin. (1) și art. 115, alin.(1), lit. ”b” din Legea nr.215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 : Se aprobă organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ pentru anul școlar 2017-2018 la nivelul
comunei Șaru Dornei conform anexei la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

Art.2. :  Primarul  comunei  şi  compartimentul  de specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

Art.3. :  Se  revocă  Hotărârea  Consiliului  Local al  Comunei  Şaru  Dornei,  judeţul  Suceava, nr.  63  din  19
decembrie 2016 privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ pentru anul școlar 2017-2018 la
nivelul comunei Șaru Dornei.

Art.4. : Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege,
primarului comunei și Instituției Prefectului județului Suceava, Inspectoratului Școlar Județean Suceava, unităților de
învățământ nominalizate în Anexă și se aduce la cunoștință publică. 

    Preşedinte de şedinţă,                                  Contrasemnează,
        Secretar,

                     Mihai URSU                                  Ștefan NEGREA
 
Şaru Dornei, 28 martie 2017.
Nr. 27.



Anexă la HCL nr. 27 din 28 martie 2017.

Preşedinte de şedinţă,                            Contrasemnează,
                  Secretar,

                 Mihai URSU                                     Ștefan NEGREA
 

Nr.
crt.

Denumirea unității de
învățământ cu personalitate

juridică – Adresa Nr.
Telefon/fax/e-mail/niveluri de

învățământ

Denumirea unității de
învățământ fără personalitate

juridică (arondată) – Adresa nr.
Telefon/fax/e-mail/niveluri de

învățământ

1 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NEAGRA
ȘARULUI - Șaru Dornei, Neagra

Șarului, 0230/574450,
0230/574450,

scneagrasar@yahoo.com, primar,
gimnazial

2 GRĂDINIȚA CU PROGRAM
NORMAL NEAGRA ȘARULUI -
Șaru Dornei, Neagra Șarului,

preșcolar
3 GRĂDINIȚA CU PROGRAM

NORMAL ȘARU DORNEI - Șaru
Dornei, preșcolar

4 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘARU
DORNEI - Șaru Dornei, primar,

gimnazial
5 GRĂDINIȚA CU PROGRAM

NORMAL GURA HAITII - Șaru
Dornei, Gura Haitii, preșcolar

6 ȘCOALA PRIMARĂ GURA
HAITII - Șaru Dornei, Gura Haitii,

primar

mailto:scneagrasar@yahoo.com

