
 CONSILIUL LOCAL CENAD 

 

 

 

                                                                    HOTARAREA  NR. 2 

                                                                         din 13.01.2020 

pentru  aprobarea organizării  rețelei școlare la nivelul comunei Cenad 

din cadrul Şcolii Gimnaziale comuna Cenad pentru anul şcolar 2020-2021 

 

              Consiliul local Cenad; 

              Analizând: 

- Referatul de aprobare a d-lui Crăciun Nicolae-primarul comunei Cenad, în calitate de 

inițiator al proiectului; 

- Raportul Compartimentului de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Cenad, județul Timiș; 

- Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Cenad; 

- Avizul Conform cu Nr.15.002 din 16.12.2019 a Inspectoratului Școlar Județean Timiș; 

 În temeiul: 

• art.129, alin.7, lit.a  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 / 05.07.2019 privind 

Codul administrativ;  

• art.19, art.61, alin .(1),(2) şi (5) , art.94 alin.2, lit.d, art.95, alin.1, lit. o din Legea 

Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;  

• Legii nr.287/2009, privind Codul Civil-republicată; 

• Ordinul M.E.N. nr.5090 / 30.08.2019- pentru aprobarea Metodologiei privind 

fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, 

evidența efectivelor de antepreșcolari, preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de 

învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării 

rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021; 

• Hotărârea Consiliului Local Cenad nr.51 din 13.11.2019 privind aprobarea proiectului 

de rețea școlară la nivelul comunei Cenad din cadrul Școlii Gimnaziale comuna Cenad 

pentru anul școlar 2020-2021; 

• Art.7 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică 

locală –republicată; 

 În baza art.196, alin.1, lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 / 05.07.2019 

privind Codul administrativ;  

 

                                                                      HOTĂRÂSTE: 

 

     Art.1-Se aprobă organizarea rețelei școlare la nivelul comunei Cenad pentru anul şcolar 2020-

2021 din cadrul Şcolii Gimnaziale comuna Cenad, conform anexei nr.1 care face parte din 

prezenta hotărâre; 

 

          Art.2-Prezenta hotărâre se comunică: 

                     -Institutiei Prefectului Judeţul Timiş-Direcţia controlul legalitaţii actelor şi contencios   

                      administrativ;  

                     -Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş; 

                     -Şcolii Gimnaziale comuna Cenad; 

                     -Primarului comunei; 

                        

                                 Președinte de ședință,                                         Contrasemnează, 

                               Fürge Nicoleta-Florica                                   SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                           Marianuţ Miroslav 


