ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 29 /2019
privind aprobarea menŃinerii reŃelei şcolare a unităŃilor de învăŃământ de stat şi particular
preuniversitar din municipiul Orăştie, pentru anul şcolar 2019-2020

Consiliul Local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara;
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre nr.35/14.02.2019, expunerea de motive a Primarului
nr.2024/14.02.2019, raportul DirecŃiei A.P.L nr.2047/14.02.2019 şi raportul de avizare al comisiei
pentru învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi culte;
- avizul conform emis de Inspectoratul Şcolar JudeŃean Hunedoara nr.11/11.01.2019 pentru
organizarea reŃelei şcolare a unităŃilor de învăŃământ de stat şi particular preuniversitar din
municipiul Orăştie, pentru anul şcolar 2019-2020;
În baza art.61, alin.(2) din Legea educaŃiei naŃionale nr.1/2011, cu modificările şi completările
şi a Ordinului M.E.N nr.5235/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de
şcolarizare pentru învăŃământul preuniversitar de stat, evidenŃa efectivelor de preşcolari şi elevi
şcolarizaŃi în unităŃile de învăŃământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea
organizării reŃelei unităŃilor de învăŃământ preuniversitar pentru anul şcolar 2019-2020;
În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.d, alin.(6), lit.a, pct.1 şi art.45, alin.1 din Legea
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : Aprobă menŃinerea reŃelei şcolare a unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat din
municipiul Orăştie, pentru anul şcolar 2019-2020, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre, cu
excepŃia Colegiului NaŃional „Aurel Vlaicu” Orăştie, actualul Liceu Teoretic „Aurel Vlaicu”
Orăştie, urmare a revocării titlului de colegiu prin Ordinul M.E.N nr.5166/2018.
Art.2 : Aprobă menŃinerea reŃelei şcolare a unităŃilor de învăŃământ preuniversitar particular
acreditate/autorizate din municipiul Orăştie, pentru anul şcolar 2019-2020, conform anexei nr.2 la
prezenta hotărâre.
Art.3 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4 : Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinŃează Primarul şi DirecŃia A.P.L din
cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.5 : Prezenta hotărâre se comunică :
− InstituŃiei Prefectului – JudeŃul Hunedoara;
− Inspectoratului Şcolar JudeŃean Hunedoara;
− Primarului municipiului Orăştie;
− DirecŃiei A.P.L.
Orăştie, 21.02.2019

Preşedinte de şedinŃă,
jr.Paşca Ioan
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 10 voturi
Adoptată în şedinŃa ordinară din data de 21 februarie 2019, prin vot deschis, cu unanimitate
de voturi din totalul de 19 consilieri în funcŃie (19 prezenŃi).
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Anexa nr.1
la H.C.L nr. 29 /2019

REłEAUA ŞCOLARĂ
a unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat din municipiul Orăştie pentru anul şcolar 2019-2020

Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Unitatea de învăŃământ
Liceul Teoretic
„Aurel Vlaicu”
Liceul Tehnologic
„Nicolaus Olahus”
Şcoala Gimnazială
„Dominic Stanca”
Şcoala Gimnazială
„Dr.A.Vlad”
GrădiniŃa „CăsuŃa cu Poveşti”
GrădiniŃa cu Program
Prelungit AR nr.1
GrădiniŃa cu Program
Prelungit AR nr.2
Creşa Municipală Orăştie

Preşedinte de şedinŃă,
jr.Paşca Ioan

Tip unitate
personalitate
juridică
personalitate
juridică
personalitate
juridică
personalitate
juridică
personalitate
juridică
fără personalitate
juridică
fără personalitate
juridică
fără personalitate
juridică

Adresa
Str.Gh.Lazăr, nr.8

ObservaŃii

Str.O.Goga, nr.25
Str.Eroilor, nr.23
Str.Luminii, nr.10
Str.Luminii, nr.6
Str.Luncii, nr.8
Str.Pricazului, nr.6
Str.Pricazului, nr.46

Arondată GrădiniŃei „CăsuŃa
cu Poveşti”
Arondată GrădiniŃei „CăsuŃa
cu Poveşti”
AparŃine SPAS Orăştie

Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan
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Anexa nr.2
la H.C.L nr. 29 /2019

REłEAUA ŞCOLARĂ
a unităŃilor de învăŃământ preuniversitar particular acreditate/autorizate
din municipiul Orăştie pentru anul şcolar 2019-2020

Nr.crt.
1
2

Unitatea de învăŃământ
Şcoala Postliceală
„CAROL DAVILA”
GrădiniŃa cu Program
Prelungit „Ştrumfii”

Preşedinte de şedinŃă,
jr.Paşca Ioan

Tip unitate
personalitate
juridică
personalitate
juridică

Adresa
Str.N.Bălcescu, nr.18

ObservaŃii

Str.Plantelor, nr.18

Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

