ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
MIERCUREA – CIUC

HOTĂRÂREA Nr. 13/2020
privind aprobarea listei de rețea școlară pentru anul școlar 2020–2021
Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din data de
31.01.2020;
Analizând
Referatul de aprobare cu nr. 24650 / 04.12.2019; Raportul de specialitate nr. 24652/04.12.2019
întocmit de Serviciul cultural, de învățământ, sport și tineret din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Miercurea-Ciuc, prin care propune adoptarea hotărârii privind aprobarea
listei de rețea școlară pentru anul școlar 2020-2021;
Pe baza rapoartelor comisiei pentru:
- studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, investiţii, agricultură, administrarea
domeniului public şi privat;
- activităţi ştiinţifice învăţământ, cultură şi oraşe înfrăţite;
- administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor;
Pe baza datelor transmise de către unitățile de învățământ din Municipiul Miercurea Ciuc:
- adresa nr. 23599/2019 al Colegiului Național Márton Áron
- adresa nr. 23867/2019 al Colegiului Național Octavian Goga
- adresa nr. 23771/2019 al Liceului Teologic Romano-Catolic Segítő Mária
- adresa nr. 23719/2019 al Liceului Joannes Kájoni
- adresa nr. 23772/2019 al Liceului Tehnologic Venczel József
- adresa nr. 23718/2019 al Liceului Tehnologic Kós Károly
- adresa nr. 23869/2019 al Liceului Tehnologic Székely Károly
- adresa nr. 23640/2019 al Școală Gimnazială Petőfi Sándor
- adresa nr. 23770/2019 al Școală Gimnazială József Attila
- adresa nr. 23769/2019 al Școală Gimnazială Nagy Imre
- adresa nr. 23866/2019 al Școală Gimnazială Liviu Rebreanu
- adresa nr. 23232/2019 al Școală Gimnazială Xantus János
- adresa nr. 23766/2019 al Grădiniței Aranyalma
- adresa nr. 23768/2019 al Grădiniței Tulipán
- adresa nr. 23767/2019 al Grădiniței Micimackó
- adresa nr. 23582/2019 al Grădiniței Napocska
- adresa nr. 23765/2019 al Grădiniței Kis Herceg
- adresa nr. 23773/2019 al Clubului Sportiv Școlar
- adresa nr. 24145/2019 al Școală Profesională Specială Szent Anna
- adresa nr. 23531/2019 al Școală Postliceală Louis Pasteur
-

În baza prevederilor:
art. 24, art. 25, art. 27 și art.28 alin (2) din Metodologia Legii educației naționale nr.1/2011
privind fundamentării cifrei de şcolarizare 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 aprobată prin Ordinul nr. 5090/30.08.2019 cu
modificările și completările ulterioare;
- art. 3 litera (a) din Legea nr. 195/2006 a descentralizării, cu modificările și completările
ulterioare;
- art. 20 (1) și art.61 (2) din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și
completările ulterioare, modificat prin OUG. nr. 48/2018;
- O.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației modificată și completată prin O.U.G
nr. 48/2018 privind drepturile elevilor școlarizați în unități de învățământ înființate în procesul de
organizare a rețelei școlare și pentru modificarea și completarea Legii educației;
naționale nr. 1/2011;
- Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare:
Adresa nr. 6714/20.11.2019 al Inspectoratului Școlar Județean Harghita referitor la solicitarea
transmiterii proiectului de hotărâre în vederea organizării rețelei unităților de învățământ
preuniversitar pentru anul școlar 2020–2021;
- Avizul nr. 6716/19.12.2019 al Inspectoratului Școlar Județean Harghita Consiliul de
Administrație pentru rețeau școlară din municipiul Miercurea Ciuc, pentru anul școlar 20202021, formată din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular;
În temeiul art. 129. alin. (7), lit. a; art. 139 alin. (3); art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 627 alin (1)
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
-

HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă reţeaua școlară pentru anul școlar 2020–2021 în Municipiul Miercurea Ciuc,
formată din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular, conform Anexei nr. 1, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
viceprimarul Füleki Zoltán Ladislau;
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică:
a) Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita;
b) Primarului municipiului Miercurea Ciuc, dl. Ráduly Róbert Kálmán;
c) Viceprimarului municipiului Miercurea Ciuc, dl. Füleki Zoltán Ladislau;
d) Direcției economice;
e) Serviciul cultural, de învățământ, sport și tineret
f) Unităţilor de învăţământ preuniversitare de stat și particular din Municipiul Miercurea Ciuc.
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