
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA. 

CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  FRUMOSU 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
H O T Ă R Â R E 

privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ   
din comuna Frumosu pentru anul școlar 2023-2024   

 
Consiliul local al comunei Frumosu, județul Suceava; 

   Având în vedere : 
                 Referatul de aprobare nr.10553 din 21.12.2022 prezentat de primarul  comunei 
Frumosu,judeţul Suceava; 

Raportul compartimentului de specialitate nr.10554 din 21.12.2022 cadrul Primăriei 
comunei Frumosu, judeţul Suceava,  precum și  raportul comisiei de specialitate a Consiliului local 
Frumosu; 

Prevederile art.61 alin (2) din Legea nr.1/2011, privind educaţia naţională, cu modificările 
şi completările ulterioare și ale OMECTS nr.3283/2012 pentru modificarea și completarea 
Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de 
învățământ preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr.6564/2011, OME nr.6217/2022 privind 
aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei din 
învățământul preuniversitar de stat pentru anul școlar 2023-2024;  

Avizul conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, transmis prin adresa nr. 12952 
din 12.12.2022; 

În temeiul dispoziţiilor art.129, art.139, art.197 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă reţeaua şcolară pentru unităţile de învăţământ care vor funcţiona în 
comuna Frumosu județul Suceava, în anul şcolar 2023-2024, în următoarea structură:  

Nr. 
crt 

Denumirea unității de învățământ cu 
personalitate juridică 

Denumirea unității de  învățământ fără 
personalitate juridică (arondată) 

 
 
1 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION ȘUHANE”  
FRUMOSU/PRI, 
GIM,/Frumosu,TEL/FAX  
0230-576365,0230-576365, 
scoalaionsuhane@yahoo.com, 

 
 

  GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 
FRUMOSU/PRE,/Frumosu 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 
FRUMOSU/PRE,/Frumosu 
ȘCOALA PRIMARĂ FRUMOSU/PRI,/Frumosu 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL 
DEIA/PRE,/Deia 

Art.2. Secretarul general al comunei Frumosu comunică prezenta hotărâre instituțiilor și 
persoanelor interesate. 
               

          Președintele de ședință,                                                      Contrasemnează: 
                     Niga Alexandru Gabriel                                                 Secretar general U.A.T. 
                                                                                                                        Rusu Aurel 
 
Frumosu la 29.12.2022 
Nr.148 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ;   Total consilieri locali în funcţie: 13      Prezenți : 12      Voturi:-Pentru :12     -Împotriva : 0       -Abțineri : 0 

mailto:scoalaionsuhane@yahoo.com

