
  
                                       

                                 
                         

privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de la nivelul 
comunei Horodniceni, județul Suceava pentru anul școlar 2022-2023 

 
Având în vedere prevederile:  
 
a)  art. 61 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,  cu modificările şi completările ulterioare;  
b) art. 24 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5511/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind 
fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de 
antepreşcolari/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 2022 - 2023;  
c) art. 129 alin. (1) alin. (2) lit.a) alin. (7)  lit.a) din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
 
  luând act de  proiectul de hotărâre nr. 78 din 23.11.2021 însoțit de : 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Horodniceni nr. 6233/23.11.2021; 
b) raportul secretarului general al comunei Horodniceni  nr. 6234/23.11.2021; 
c) avizul comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, 
culte, protecţie copii din cadrul Consiliului local Horodniceni;  
d) avizul conform nr. 12300 din 03.12.2021 al Inspectoratului Școlar Județean Suceava;  
 
 în temeiul art. 139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORODNICENI adoptă prezenta hotărâre. 
 

  Art. 1. - Pentru anul școlar 2022-2023,  la nivelul comunei Horodniceni, județul Suceava, se aprobă reţeaua 
şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre, care face 
parte integrantă din aceasta .  
  Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 
termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Suceava, se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul 
primăriei Horodniceni și se publică în Monitorul Oficial Local al comunei Horodniceni, în format electronic, la 
pagina de internet, https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative/. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL  SUCEAVA  

CONSILIUL LOCAL AL HORODNICENI 

 

HOTĂRÂRE     

Președinte de ședință ,  
 ……………….…………………… 

P a v e l  T A N A S Ă  

Contrasemnează pentru legalitate, 
Secretarul general al comunei, 
….………………………… 

Luiza-Maria MITROFAN   



                                                                                Anexa nr.1 la HCL nr. 83 din 20.12.2021 

 

 

 

Rețea școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat de la nivelul comunei Horodniceni, 

județul Suceava pentru anul școlar 2022-2023 

 

 

 

1. Şcoala Gimnazială „Maria Cantacuzino” Horodniceni – unitate cu personalitate juridică 

2. Şcoala Gimnazială Mihăieşti – structură 

3. Şcoala Primară Brădăţel – structură  

4. Grădiniţa cu Program Normal Horodniceni – structură  

5. Grădiniţa cu Program Normal Mihăieşti – structură  

6. Grădiniţa cu Program Normal Brădăţel – structură  

7. Grădiniţa cu Program Normal Boteşti – structură   

 

 

 

 

Președinte de ședință ,                                                                                   Secretar general ,     

Pavel TANASĂ                                                                                    Luiza-Maria MITROFAN  

 


