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HOTARARE 

privind  aprobarea structurii unităților de învățământ de pe raza comunei Hârtop,  
pentru  anul școlar 2022-2023 

 
  

            Consiliul local al comunei Hârtop, județul Suceava, având in vedere: 

- avizul conform nr. 12030 din 3.12.2021 emis de Inspectoratul Școlar Județean Suceava cu privire la structura 

rețelei din învățământul preuniversitar de stat  pentru anul școlar 2022-2023 în comuna Hârtop, precum și: 

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

cu nr. 4169 din 14.12.2021, ca instrument de prezentare și motivare; 

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

cu nr. 4170 din 14.11.2021, 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: 

 

- OMECTS nr. 6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din 

sistemul național de învățământ preuniversitar, cu modificările si completările ulterioare, 

- Ordinului ministrului educației naționale nr.5511/2021 privind aprobarea Metodologiei privind fundamentarea 

cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de preșcolari și elevi 

școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării 

rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023.  

 

 În temeiul  dispozițiilor art. 129, alin.(2), litera “d”, alin.(7), litera “a”, art.139, alin.(1) din Codul 
administrativ, aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din. 3.07.2019, cu modificările si 
completările ulterioare, adoptă prezenta 

H O T Ă R Ă R E :          

 

  Art.1.- Se aprobă  structura unităților de învățământ de pe raza comunei Hârtop,  pentru  anul școlar 

2022-2023,  conform anexei  ce face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.2.-  Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Hârtop, Școlii 

Gimnaziale Hârtop,  Instituției prefectului - județul Suceava în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate 

și se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul comunei www.comunahirtop.ro. 

Președinte  de ședință,                                                                         Contrasemnează:                                                                                                                              

Anișoara LEONTE              Secretar general al comunei, 

                                                                                                         Elena  COSTAN  
 

 

 

Hârtop,  28.12.2021 

         Nr.68 

http://www.comunahirtop.ro/


Anexa la Hotararea Consiliului Local  Hârtop nr.68 din  28.12.2021 

 

 

     

   

Structura unităţilor de învăţământ de pe raza comunei Hârtop, judeţul Suceava  
                                   pentru  anul şcolar 2022-2023 

 

     

      Anul şcolar  2022-2023 

Nr 
crt. Județ 

Mediu  
Urban/Rural Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică 

Denumirea unităţii de învăţământ fără  personalitate 
juridică  (arondată) 

 

1.  Suceava Rural 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ  HÂRTOP/PRI, GIM,/RO/ Hârtop, TEL/fax 
0230/541561, 0230/541561, sc.hartop@yahoo.com   

2.  Suceava Rural   
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 1  
HÂRTOP  /PRE,/Hârtop 

3.  Suceava Rural   
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 
HÂRTOP / PRE,/Hârtop 

 
4.  Suceava Rural   ŞCOALA PRIMARĂ  HÂRTOP/PRI,/ Hârtop 

 

Primar, 
Vasile-Cătălin HRESCANU 

 
 
 
 

    Preşedinte de şedinţă,                                                                                      Contrasemnează:                                                                                                                               
Anișoara Leonte                                                                       Secretar general al comunei, 

                                                                                                                                    Elena  COSTAN  

 

 


