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ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA BRĂDEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTÂRĂREA NR. 2/2020
Privind aprobarea organizării reţelei şcolare cu personalitate juridică

Şcoala Gimnazială „Márton Áron” din Comuna Brădești pentru anul şcolar
2020-2021

Consiliul Local Brădeşti, întrunit în şedinţă ordinară din data de 29.01.2020,

Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre nr. 2/2020 privind aprobarea organizării reţelei şcolare

cu  personalitate  juridică  Şcoala  Gimnazială  „Márton  Áron”  din  Comuna  Brădești
pentru anul şcolar 2020-2021;

-  Referatul  de  aprobare  nr.  2/2020  al  proiectului  de  hotărâre,  întocmit  de
primarul comunei BRĂDEŞTI;

- Raportul juridic nr. 1/2020 al secretarului Comunei BRĂDEȘTI;
-  Avizul  favorabil  al  Comisiei  pentru  probleme  culturale,  de  învăţământ,

sănătate, sociale, sportive şi de tineret, probleme ale cultelor şi protecţia drepturilor
copilului;

-  Avizul  favorabil  al  Comisiei  juridice,  respectarea drepturilor  cetăţeneşti  şi
apărarea ordinii şi liniştii publice

- PROIECTUL de reţea şcolară pentru anul școlar 2020-2021 din UAT comuna
Brădești, întocmit de directorul Şcolii Generale „Marton Aron” din comuna Brădești,
nr.  1677/27.11.2019,  în  temeiul  căruia  a  fost  înaintată  propunerea  nr.
3218/02.12.2019 pentru funcţionarea formaţiunilor de copii/elevi în anul şcolar 2020-
2021,  cu  precizarea  că  în  raza  de  competenţă  a  subscrisei  se  menţine  reţeaua
şcolară pentru anul şcolar 2019-2020;

-  Adresa  Inspectoratului  Şcolar  Judeţean  Harghita   6714/20.11.2019,
înregistrată  la  Primăria  comunei  Brădești  sub  nr.  3218/20.11.2019  prin  care  se
solicită transmiterea proiectului de reţea şcolară pentru anul școlar 2020-2021, din
raza de competenţă a UAT Brădești pentru a se putea elibera avizul conform;

 Solicitarea de emitere a avizului conform nr. 3218/02.12.2019 transmisă
de UAT Comuna Brădești către IȘJ Harghita;

 Avizul  conform  al  IȘJ  Harghita  nr.  6716/19.12.2019,  înregistrat  la
Primăria comunei Brădești sub nr. 3517/20.12.2019,

În conformitate cu prevederile:
- art. 19, alin. (4), art. 61 alin. 2, alin. 4 ind. 1 din Legea nr. 1/2011 -

Legea educaţiei naţionale,  cu utimele modificări şi completări aduse
prin Legea nr. 221/2019;

- art. 24 raportat la art. 28 din Metodologia 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 2020-
2021,  aprobată  prin  Ordinul  Ministrului  Educaţiei  Naţionale  nr.
5090/30.08.2019;
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- Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, Titlul IV _ Persoana
juridică,

- prevederile Legii  nr.  24/2000 privind  normele  de tehnică  legislativă
pentru  elaborarea  actelor  normative,  republicată,  cu  modificările  și
completările ulterioare,

realizând  publicarea  anunțului  privind  elaborarea  proiectului  Hotărârii
Consiliului Local privind aprobarea organizării reţelei şcolare cu personalitate juridică
Şcoala Gimnazială  „Márton Áron”  din  Comuna Brădești  pentru anul  şcolar  2020-
2021,  conform  Procesului-verbal  de  afișare  nr.  34/08.01.2020,  în  contextul
prevederilor  art.  7  din  Lege  nr.  52/2003  privind  transparența  decizională  în
administrația  publică,  republicată,  înregistrat  sub  nr.  1/2020  în  Registrul  special
pentru evidența anunțurilor referitoare la elaborarea unor proiecte de acte normative
și la ședințele publice ale Consiliului Local, și care a făcut obiectul:

a) publicării pe pagina de internet la adresa: www.fenyedkozseg.ro;
b) afișării la Primărie, în spațiul accesibil publicului; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1 lit. d), alin. 7 lit. a) coroborate cu art. 139
alin. 1 și  cu art.  196 alin. 1 lit.  a) din  OUG nr.  57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ,

HOTĂRĂŞTE

Art.  1 -  Se aprobă reţeaua şcolară a Şcolii  Gimnaziale  „Marton Aron”  din
Comuna Brădești, cu personalitate juridică, pentru anul şcolar 2020-2021, conform
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  2.- Cu  aducere  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri,  se
însărcinează secretarul general al comunei şi primarul comunei Brădești, respectiv
Biroul  financiar,  contabilitate  și  urbanism  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al
primarului comunei Brădești.

Art. 3.- Prezenta hotărâre se comunică cu:
 primarul comunei Brădești,
 Şcoala Gimnazială „Márton Áron” din Comuna Brădești, 
 Biroul financiar, contabilitate și urbanism, 
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita, 
 Prefectul Judeţului Harghita, în vederea exercitării controlului de legalitate.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Brădeşti, în şedinţa ordinară din 29.01.2020, cu
respectarea prevederilor art. 139 alin. 1  din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,
cu un număr de 11  voturi pentru - din numărul total de 11 consilieri locali în funcţie - la şedinţă fiind

prezenţi 11 consilieri locali.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BARABÁS ISTVÁN

-L.S., ss.indescifrabilă-

Contrasemnează,
 SECRETARUL GENERAL al comunei Brădești

BESENYEI-MOLNÁR Andrea-Beáta - ss.indescifrabilă -

http://www.fenyedkozseg.ro/
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