
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

COMUNA  PĂULENI-CIUC 

CONSILIUL LOCAL 

 

                                               
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 2 /2019 

privind aprobarea structurii rețelei școlare din comuna Păuleni-Ciuc pentru 

anul școlar 2019-2020 
 

 

Consiliul Local al Comunei  Păuleni-Ciuc, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa 

ordinară din data........  convocată prin Dispoziţia nr........  /2019  emisă de primarul 

comunei Păuleni-Ciuc , 

Având în vedere: 

 

 Expunerea de motive a primarului comunei  nr......./2019 și Raportul de 

specialitate nr......... /2019 al secretarului comunei  Păuleni-Ciuc; 

 Raportul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, protecţia copilului, 

muncă, protecţia socială şi sport; 

 O.M.E.N.C.S. nr. 5.235 din02.10. 2018   pentru aprobarea Metodologiei 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 2018-2019. 

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

 Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională 

în administraţia publică; 

În temeiul prevederilor art.19, art.36 alin (1) şi alin (2) lit „a” și ”c”, alin. (5) lit ”d”, 

art. 45 alin (1), art. 50 şi art.115 alin.(1) lit.b) al Legii nr. 215 din 2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

 

 

HOTĂRĂŞTE : 
 

   



Art.1. Se aprobă rețeau unităților de învățământ preuniversitar din comuna  Păuleni-

Ciuc pentru anul școlar 2019 – 2020 conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

  

Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează primarul comunei  

Păuleni-Ciuc și directoarea școlii gimnaziale ”Marton Ferenc”   din Păuleni-Ciuc. 

 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei  Păuleni-Ciuc, Prefectului 

Judeţului Harghita, Inspectoratului Școlar Județean Harghita, Școlii gimnaziale 

”Marton Ferenc”   și se aduce la cunoştiinţă publică prin grija secretarului comunei 

Păuleni-Ciuc .  

  

 

  

 

 

 

 Președinte de ședință                                        Constrasemnează  ,  secretar 

                                                                                   Fülöp Erzsébet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 

  


