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 HOTĂRÂRE 
privind suspendarea temporară a nivelului Primar pentru 
structura „Școala gimnazială nr. 2 Străteni“ pentru anul 

şcolar 2021 - 2022 
 

Consiliul Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani,  
întrunit în şedinţa  ordinară în data de 27 August 2021  

 
 

Având în vedere: 
- art. 121, alin. 1 din Constituţai României, revizuită; 
- art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 Octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 
199/1997; 

- art. 7, alin. 2 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- referatul de aprobare al Primarului Comunei Lozna, judeţul 
Botoşani nr. 2057/17.08.2021; 

- raportul de specialitate al Secretarului General al Comunei Lozna, 
judeţul Botoşani nr. 2058/17.08.2021; 

- adresa nr. 1067/12.08.2021 a Şcolii gimnaziale „Gheorghe 
Popovici” Lozna; 

- art. 20, art. 24, art. 25, art. 26 şi art. 28 din Ordinul nr. 5599/2020 
pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de 
şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa 
efectivelor de 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 2021 - 2022; 

- art. 61, alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- H.C.L. nr. 11/30.03.2012 privind aprobarea structurii şi denumirii  
reţelei şcolare la nivelul comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru 
anul şcolar 2012 – 2013; 
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- H.C.L. nr. 34/2020 privind menţinerea reţelei şcolare a unităţilor 
de învăţământ preuniversitar de stat  de pe raza teritorială a 
Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru anul şcolar 2021 – 2022; 

- Planul de școlarizare pentru nivelurile de învățământ Primar și 
Gimanzial, an școlar 2021 – 2022 pentru Şcoala gimnazială 
„Gheorghe Popovici” Lozna; 

- extrasul din Hotărârea Consiliului de Administrație al 
Inspectoratului Școlar Județean Botoșani nr. 27/19.08.2021; 

- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani; 

-    art. 3, art. 84, alin. 1, art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. a şi lit. d, alin. 3, lit. 
e, alin. 7, lit. a, alin. 14, art. 196, alin. 1, lit. a, art. 197, alin. 1 şi alin. 
2, art. 198, alin. 1 şi alin. 2 din O.U.G nr. 52/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificăril eşi completările ulterioare 

 

hotărăşte: 
 

Art. 1    Aprobă suspendarea temporară a nivelului Primar pentru 
structura „Școala gimnazială nr. 2 Străteni“ pentru anul şcolar 2021 – 2022. 

Art. 2  Prezenta Hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii nr. 
554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Art. 3   Primarul Comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art. 4   Prezenta hotărâre se va comunica, în mod obligatoriu, prin 
intermediul Secretarului General al Comunei: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul Botoşani, 
- domnului LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei Lozna, 
- Şcolii gimnaziale „Gheorghe Popovici” Lozna, 
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoşani. 

 

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează, 
Consilier local, Secretar General Comună, 

BURLACU Mihai MURĂREANU Ştefan - Ciprian 
  

 
Lozna 
Nr. 25 din 27 August 2021 

mailto:primaria_lozna@yahoo.com

