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HOTĂRÂREA NR. 73
DIN 16.12.2020
privind propunerea Rețelei unităţilor de învățământ pentru anul 2021-2022
Consiliul local al comunei Secusigiu , judeţul Arad, întrunit in şedinţa ordinară,
In temeiul art. 120(1) si (2) din Constituţia României, republicata in Monitorul Oficial,
nr. 767 din 31 oct. 2003;
Având in vedere :
- adresa Inspectoratului școlar județean Arad cu nr. 2292/17.11.2020 înregistrat la
instituția noastră cu nr.5611/19.11.2020 prin care ne comunică avizul privind aprobarea
reţelei unităţilor de învăţământ pentru anul 2021-2022.
- prevederile Ordinului MEN nr. 5090/30.08.2019 privind aprobarea Metodologiei
pentru fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența
efectivelor de 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 și Anexa la ordin.
- prevederile art. 19, art. 61(1)(2) din Legea nr. 1/2011, legea educaţiei naţionale, cu
modificările și completările ulterioare.
- prevederile OUG nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și
completările ulterioare.
- cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 și 3 din OUG 57/2019 – Codul
administrativ , din totalul de 15 consilieri în funcție, 15 prezenţi, hotărârea a fost adoptată cu
un numar de 15 voturi « pentru », 0 voturi « impotriva », voturile exprimându-se prin vot
deschis, cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii fiind majoritatea absolută;
- raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Secusigiu.

În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. a și art. 139 alin. (1) şi art. din OUG nr.
57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTARASTE:
Art.1. Se propune Rețeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul 20212022 de pe raza comunei Secusigiu conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica :
- Instituţiei Prefectului judeţului Arad
- Şcolii Gimnaziale Secusigiu
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