
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA HÂRTOP 

 

         CONSILIUL LOCAL 

 

 
HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea funcționării clasei pregătitoare și a clasei I în centrul after school a  comunei 

Hârtop, în anul școlar 2021-2022 

 

Consiliul local al comunei Hârtop, județul Suceava luând act de: 

- Referatul de aprobare  al primarului comunei Hârtop, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, 

înregistrat cu nr. 2859 din 12.08.2021, ca instrument de prezentare și motivare; 

- Adresa Scolii Gimaziale Hârtop, înregistrată cu nr.2591 din 21.07.2021 prin care s-a solicitat  funcționarea 

clasei pregătitoare și a clasei I în centrul after school a comunei Hârtop, în anul școlar 2021-2022; 

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hârtop, 

înregistrat cu nr. 2860 din 12.08.2021, prin care se susține necesitatea si oportunitatea aprobării proiectului 

de hotărâre; 

-  Rapoartele de avizare  întocmite de comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Hârtop; 

 

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile 

- art.20 din Legea  Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

 

În temeiul  dispozițiilor art. 129, alin.(2), litera “d”, alin. (6), lit. a, alin. (7), lit. a, art.139, alin.(1), art.196 

alin. (1), lit.a din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din. 3.07.2019, 

cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

H O T Ă R Ă R  E   

 

Art.1. Se aprobă funcționarea clasei pregătitoare și a clasei I în centrul after school a comunei Hârtop, în 

anul școlar 2021-2022, situat în str.Principală, nr. 152, aparținând domeniului public al comunei Hârtop, 

județul Suceava, înscris în cartea funciară nr. 30010. 

Art.2.  Termenul la care se va realiza predarea-primirea materială a imobilului este de cel târziu 01.09.2021. 

Art.3.  În perioada menționată, la art.1,  Școala Gimnazială Hârtop va suporta din bugetul propriu cheltuielile 

de întreținere și funcționare a imobilului. 

Art.4. Primarul comunei prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Președinte de ședință,                                                                         Contrasemnează:                                                                                                                              

Mihai-Cosmin GRĂDINARIU             Secretar general al comunei, 

                                                                                                         Elena  COSTAN  

 

 Hârtop, 30.08.2021 

         Nr.49 

 
 


