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HOTĂRÂREA NR. 21/2019 

Cu privire la aprobarea rețelei școlare pentru anul 2019-2020 
 

Consiliul Local al comunei Ulieș, întrunit în ședință ordinară la data de 25 aprilie 2019, 

Având în vedere procedura premergătoare adoptării actului: 

Nota de fundamentare nr.: 95/S/14.03.2019; Proiectul de Hotărâre nr.: 96/S/14.03.2019; 
Procesul-verbal de afișare a proiectelor de Hotărâri nr.: 107/S/08.04.2019; Raportul 
compartimentului de specialitate al compartimentului de contabilitate nr. 109/S/09.04.2019; 
Avizul de legalitate nr.: 116/S/09.04.2019; Avizul comisiei de specialitate nr.: 123/S/25.04.2019 

Adresa nr.: 6333 din 31.10.2018 al Inspectoratului Județean Harghita; Răspunsul Comunei Ulieș 
nr.: 1673/07.11.2018; 

Avizul conform al Inspectoratului Județean Harghita nr.: 66/10.01.2019; 

Ținând cont de prevederile legale: 

Art. 61 și urm. din Legea nr. 1/2011 a educației naționale cu modificările și completările 
ulterioare; 

Art. 24 al. (1) din Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 5235/2018 privind 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 2019-2020 cu modificările și 
completările ulterioare; 

Art. 7 și art. 8 din Legea nr.: 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Art. 7 și art. 8 din Legea nr.: 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările și 
completările ulterioare; 

Art. 80 și urm. din Legea nr.: 24/2000 privind normele de tehnică legislativă republicată cu 
modificările și completările utlerioare; 
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În temeiul prevederilor art. 36, al. (6), lit. a) pct. 1.; art. 45, al. (2), lit. a). precum şi art. 115 al. 
(1), lit. b) din Legea nr.: 215/2001 Legea administraţiei publice locale, republicată cu moficicările 
și completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

Art. 1. Se aprobă rețea școlară a Unității administrativ-teritoriale a Comunei Ulieș, conform 
Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art. 2.  Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Ulieș, 
compartimentul de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ulieș 
și secretarul comunei Ulieș. 

Art. 3 . Împotriva prezentei hotărâri se poate adresa cu procedură prealabilă în termen de 30 de 
zile de la data comunicării, iar împotriva modului de soluționare a procedurii prealabile se poate 
intenta cerere de anulare a actului administrativ în termen de 30 de zile de la comunicarea 
soluționării procedurii prealabile la Tribunalul Harghita. 

Art. 4 . Prezenta Hotărâre se comunică prin grija secretarului pentru Prefectura Județului 
Harghita, Școlii Gimnaziale „Toro Tibor” Ulieș și  Inspectoratului Școlar Județean Harghita. 

 
 Președintele ședinței Contrasemnează  
 Lukacs Jozsef Persoana desemnată 
  Cu atribu ții de secretar 
  Fazakas Laszlo 

 


