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 HOTĂRÂRE 
privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat  de pe raza teritorială a Comunei Lozna, judeţul 
Botoşani pentru anul şcolar 2022 - 2023 

 
Consiliul Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani,  

întrunit în şedinţa  ordinară în data de 24 Decembrie 2021  
 
 

Având în vedere: 
- art. 121, alin. 1 din Constituţia 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; 

- adresa nr. 13620/11.11.2021 a Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Botoşani; 

- referatul nr. 1456/17.11.2021 a Şcolii gimnaziale „Gheorghe 
Popovici” Lozna; 

- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Lozna, judeţul 
Botoşani nr. 3207/17.11.2021; 

- Raportul de specialitate al Secretarului General al Comunei Lozna, 
judeţul Botoşani nr. 3208/17.11.2021; 

- art. 20, art. 24, art. 25, art. 26 şi art. 28 din Ordinul nr. 5511/2021 
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 2022 - 2023; 

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

- art. 5 din O.M.E.C.T.S. nr. 6564/2011 privind aprobarea Procedurii 
de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul 
naţional de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

mailto:primaria_lozna@yahoo.com


 ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LOZNA 
Sediul: sat Lozna, str. Principală, nr. 95, comuna Lozna, judeţul Botoşani 

Date contact: C.Î.F. – 15676389, telefon/fax: +40231626280, +40231626481 
email: primaria_lozna@yahoo.com, web: loznabotosani.ro 

 

 

 

  

- 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; 

- Avizul conform nr. 16098/20.12.2021 emis de Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Botoşani; 

- 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. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificăril eşi completările ulterioare 

 

hotărăşte: 
 

Art. 1    Aprobă reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat  de pe raza teritorială a Comunei Lozna, judeţul Botoşani 
pentru anul şcolar 2022 – 2023, conform anexei, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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 Valerică  MURĂREANU Ştefan - Ciprian 
  

 
Lozna 
Nr. 44 din 24 Decembrie 2021 
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Anexă la H.C.L. nr. 44/24.12.2021  
 
 
 

 
Unitate de învăţământ cu personalitate juridică 

 
Unitatea de 
învăţământ 

Şcoala gimnazială 

Numele „Gheorghe Popovici” 
Localitatea  Lozna 
Nivelul şcolarizat  PRI, GIM 

Adresa  
Sat Lozna, str. Principală, nr. 89, comuna Lozna, 

judeţul Botoşani 
 

Unitatăţi de învăţământ fără personalitate juridică (arondate) 
 

Unitatea de 
învăţământ 

Grădiniţă cu program normal 

Numele nr. 1 
Localitatea  Lozna 
Nivelul şcolarizat  PRE 

Adresa  
Sat Lozna, str. Principală, nr. 91, comuna 

Lozna, judeţul Botoşani 
 
Unitatea de 
învăţământ 

Şcoala gimnazială 

Numele nr. 2 
Localitatea  Străteni 
Nivelul şcolarizat  PRE, GIM 

Adresa  
Sat Străteni, str. Şcolii, nr. 1, comuna Lozna, 

judeţul Botoşani 
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