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Avizează pentru legalitate
Secretar general al orașului
Mircea GRANCEA

HOTĂRÂREA NR. _______/__________
Privind aprobarea rețelei școlare din raza de competență a orașului Avrig, pentru anul școlar
2021-2022
Consiliul Local al oraşului Avrig, întrunit în ședință ordinară la data de 24 februarie
2021;
-

-

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

Luând act de:
Adresa nr. 10414/23.11.2020 transmisă de Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, înregistrat
la Primăria orașului Avrig sub nr. 25548/26.11.2020;
Avizul conform nr. 10918/22.12.2020 emis de Inspectoratul Școlar Județean Sibiu,
înregistrat la Primăria orașului Avrig sub nr. 3480/12.02.2021;
Referatul de aprobare nr. 3915/18.02.2021 al inițiatorului proiectului de hotărâre și
raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Administrație Publică locală,
înregistrat sub nr. 3915/18.02.2021;
Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Avrig.
Analizând temeiurile juridice:
art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României,
republicată;
art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat,
cu modificările și completările ulterioare;
prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
art. 19 alin. (4), art. 61 alin. (2) și alin. (5), art. 62 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei
naţionale cu modificările și completările ulterioare;
HG nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului
standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume
defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar,
pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi
confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat,
particular şi confesional;
OMECTS nr. 6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor
unităților de învățamânt din sistemul național de învătământ preuniversitar, cu modificări
și completări ulterioare;
Ordinul nr. 5599/2020 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
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conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul
şcolar 2021-2022,
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (7) lit. a), art. 139, alin. (1) și art. 196 alin. (1), lit.
a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă rețeaua școlară din raza de competență a orașului Avrig, pentru anul
școlar 2021 – 2022, după cum urmează;
1. Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig – unitate cu personalitate juridică, cu structurile
aferente:
- Grădinița cu Program Normal nr. 1 Avrig;
- Grădinița cu Program Prelungit nr. 3 Avrig;
2. Liceul Tehnologic Mârșa – unitate cu personalitate juridică;
3. Școala Gimnazială Avrig - unitate cu personalitate juridică, cu următoarele structuri
aferente:
- Școala Gimnazială Bradu ;
- Școala Primară Glâmboaca;
- Școala Primară Săcădate;
4. Clubul Copiilor Avrig – unitate de învățământ pentru activități extrașcolare, arondată la
Palatul Copiilor Sibiu
Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către unitățile de
învățământ de pe raza unității administrativ-teritoriale Avrig.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, prin intermediul
Compartimentului Administrație Publică Locală și Monitorizare Proceduri Administrative,
primarului orașului Avrig și Instituției Prefectului județului Sibiu.
Art. 7. Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Primăriei orașului Avrig, în secțiunea
Monitorul Oficial Local al orașului Avrig și se aduce la cunoștința persoanelor interesate, în
termenul prevăzut de lege.
Adoptată în Avrig la data de ____/____/_______

INIȚIATOR
PRIMAR
Adrian-Dumitru DAVID
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