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 PROIECT 

HOTĂRÂRE  

 

pentru aprobarea proiectului privind reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Lipova, 

propusă pentru a funcţiona în anul şcolar 2020-2021 

 

 Consiliul Local al oraşului Lipova, 

 Având în vedere: 

-  prevederile art. 121 din Constituţia României; 

-  prevederile art.19 alin.4, art.61 alin.2, art.94 alin.2 lit.d, art.95 alin.1 lit.o din Legea 

nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;  

          -  prevederile art.129, alin.2 lit.d coroborat cu alin.7 lit.a din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

          - prevederile art.24 alin.1 și alin.2, art.25 alin.1 din Ordinul M.E.N. 

nr.5090/30.08.2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de 

şcolarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor preșcolari și elevi 

școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în 

vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020-

2021; 

- inițiativa Primarului Orașului Lipova, exprimată prin referatul de aprobare 

nr.18483/23.09.2019; 

- raportul de specialitate nr._______/__________, întocmit de Secretarul General al 

Orașului Lipova;  

         - votul “pentru” a __ consilieri locali, fiind îndeplinită condiția de majoritate simplă, 

cerută de prevederile art.139, alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art.139 alin.1 și art.196, alin.1, lit.a din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

  Art.1. Se aprobă proiectul privind reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Lipova, propusă pentru a 

funcţiona în anul şcolar 2020-2021, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta 

hotărâre.     

   

 Art.2. Se solicită Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad emiterea avizului conform 

pentru reţeaua şcolară astfel cum a fost propusă. 

 

          Art.3.  Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad, în 

vederea exercitării controlului de legalitate, precum și celor interesați, prin grija 

Compartimentului Administrație Publică Locală și Relații cu Publicul. 

 

 

 INIŢIAT PRIMAR,                                                              AVIZAT LEGALITATE, 

                                                                                           SECRETAR GENERAL, 

Jichici Iosif Mircea                                                            Pop Corina Cătălina     
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