
                          ROMANIA – JUDEŢUL SUCEAVA 
                          PRIMĂRIA COMUNEI CACICA 
                           Loc. Cacica, Sat Pîrteşti de Sus, Nr. 234                       C.U.I.:  4441174  
                  Telefon: 0230 237002                       E-mail: primăriacacica@yahoo.com                                     
                           Fax :      0230 237085  
                                                                    Pagina 1 din 1  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA CACICA 
PRIMAR 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind stabilirea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza comunei Cacica, judeţul Suceava, pentru anul școlar 2023-

2024 
 

 Consiliul local al comunei Cacica, judeţul Suceava; 
 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare prezentat de domnul primar, înregistrat cu nr. 9499 din 23.11.2022; 
 În conformitate cu: 
- prevederile art. 19 alin. (4), art. 20 şi art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a 
denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 20 lit. a) şi lit. h), art. 26 şi art. 27 alin. (1) din Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 6217/2022 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 2023 – 2024;  

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
 Art. 1. Se aprobă rețeaua școlară pentru unitățile de învățământ de pe raza comunei Cacica, judeţul Suceava, pentru anul școlar 
2023-2024, după cum urmează: 

Nr. 

crt. 

Denumirea unității de învățământ cu personalitate 

juridică 

Denumirea unității de învățământ fără personalitate juridică 

1. ȘCOALA GIMNAZIALĂ PÂRTEȘTII DE SUS/PRI, 

GIM/RO/Pârteștii de Sus, tel/fax 0230-237170, 

scoalapirtesti@gmail.com  

 

2.  GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL PÂRTEȘTII DE SUS/PRE/ 

Pârteștii de Sus 

3.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ CACICA/PRI,GIM/Cacica 

4.  GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CACICA/PRE/Cacica 

5.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ „HENRYK SIENKIEWICZ” SOLONEȚU 

NOU/PRI,GIM/Solonețu Nou 

6.  GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SOLONEȚU NOU/PRE/Solonețu 

Nou 

 Art. 2. Secretarul general al comunei  Cacica va comunica prezenta hotărâre persoanelor interesate. 
 
                                              Iniţiator: 

                                           PRIMAR,                                                     
                                                                                                                      Avizat: 
                                                                                           Secretar general al comunei  Cacica, 
 
Cacica,  23 noiembrie 2022                                                        
Nr. 9500  
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