
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA PREUTEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

  
Hotărâre 

privind aprobarea reorganizarea reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar 
de stat de pe raza comunei Preuteşti, judeţul Suceava  în anul şcolar 2015 - 2016 

  
  Consiliul local al comunei Preuteşti, judeţul Suceava; 
  Având în vedere: 
 Expunerea de motive a d-lui consilier Șchiopoaia  Neculai privind aprobarea aprobarea modificării reţelei şcolare de 
învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Preuteşti, judeţul Suceava  în anul şcolar 2015 – 2016, 
înregistrată la nr.8185 din 15.10.2015; 
 -  Avizul Conform al Inspectoratului Școlar Județean Suceava nr.10693 din 29.10.2015 ; 
 - Raportul de specialitate al secretarului comunei Preuteşti, judeţul Suceava înregistrat la nr. 7461 din19.10.2015.; 
 - Raportul comisiei de specialitate nr. 1 pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, a 
instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, a societăţilor comerciale de interes local, cooperare interinstituţională 
pe plan intern şi extern, programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, agricultură, gospodărie comunală, 
protecţia mediului şi turism nr. 8215 din  29.10.2015; 
 - Raportul comisiei de specialitate nr.2 pentru gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni, învăţământ, sănătate şi 
familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii nr. 8221 din 29.10.2015; 
 În conformitate cu prevederile art.19 alin.4 şi art.61 alin.2 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, modificată şi 
completată, art.20 şi art.22 din Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr.4894/2014 privind aprobarea Metodologiei 
pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru anul 2015-2016;  
În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit. a pct.1, art.45 alin.3, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea 
nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
                                                     

 
H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E: 

 
Art.1.Se aprobă reorganizarea reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Preuteşti, 
judeţul Suceava pentru anul şcolar 2015-2016 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   
Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţeză primarul comunei și Școla Gimnazială 
Preutești 
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Inspectoratului Şcolar Suceava, Instituţiei Prefectului-judeţul Suceava, 
primarului comunei și Școlii Gimnaziale Preutești și se va face publică prin afișare.  

                                                                       
Președinte de ședință,                                                                        

                           Șchiopoaia  Neculai                
 Avizat pentru legalitate, 

           Secretar comună, 
  Iațcu Emilia 
  Preutești,   30 octombrie   2015 
  Nr.45 
 
 
 



 
     Anexă la Hotărârea  Consiliului local nr…..din data de……………….. 
 
 
 

TABEL NOMINAL 
cu lista unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu 
structurile aferente care vor funcţiona pe raza comunei 

Preuteşti, judeţul Suceava în anul şcolar 2015-2016 

Nr. 
Crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ cu 
personalitate juridică 

Denumirea unităţii de învăţământ fără 
personalitate juridică(arondată) 

1. ŞCOALA GIMNAZIALĂ PREUTEŞTI/PRI, 
GIM,/RO/Preuteşti, TEL/FAX 0230-

543940,0230-543940, 
scoalapreutesti@yahoo.com 

 

  GRADINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 
PREUTEŞTI/PRE,/Preuteşti 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
BASARABI/PRI,GIM,/Basarabi 
GRADINIŢA CU PROGRAM NORMAL 
HUŞI/PRE,/Huşi 
ŞCOALA PRIMARĂ HUŞI/PRI,/Huşi 
GRADINIŢA CU PROGRAM NORMAL 
LEUCUŞEŞTI/PRE,/Leucuşeşti 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
LEUCUŞEŞTI/PRI,GIM,/Leucuşeşti 
GRADINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 
PREUTEŞTI/PRE,/Preuteşti 
ŞCOALA PRIMARĂ PREUTEŞTI/PRI,/Preuteşti 
GRADINIŢA CU PROGRAM NORMAL 
ARGHIRA/PRE,/Arghira 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
ARGHIRA/PRI,GIM,/Arghira 
GRADINIŢA CU PROGRAM NORMAL BAHNA 
ARINI/PRE,/Bahna Arin 
ŞCOALA PRIMARĂ BAHNA ARINI/PRI,/Bahna 
Arini 
GRADINIŢA CU PROGRAM NORMAL 
BASARABI/PRE,/Basarabi 
 
 
 


