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           ROMÂNIA 

       JUDEŢUL ALBA   

ORAŞUL OCNA MUREŞ 

            PRIMAR 

        Nr. 2/07.01.2020 

          

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

       privind aprobarea Planului de organizare a reţelei şcolare de pe raza  

administrativ-teritorială a oraşului Ocna Mureş, pentru anul şcolar 2020–2021 

  

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă de îndată publică, la 

data de      01.2020, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. ______/     .01.2020, de către 

primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

  Având în vedere:  

 Adresa nr. 11/20.11.2019 a Grădiniţei adventiste cu program prelungit „Emanuel-Gappe” 

înregistrată la Primăria oraşului Ocna Mureş sub nr. 19032/20.11.2019; 

 Adresa nr. 103/21.11.2019 a Fundaţiei RAD MED FARM SPERANŢA înregistrată la Primăria 

oraşului Ocna Mureş sub nr. 19488/27.11.2019; 

 Adresa nr. 2298/22.11.2019 a Liceului Tehnologic Ocna Mureş înregistrată la Primăria oraşului 

Ocna Mureş sub nr. 19203/22.11.2019; 

 Adresa nr. 1562/29.11.2019 a Şcolii Gimnaziale „Lucian Blaga” Ocna Mureş înregistrată la 

Primăria oraşului Ocna Mureş sub nr. 19639/29.11.2019; 

 Adresa nr. 5132/29.11.2019 a Liceului Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureş înregistrată la Primăria 

oraşului Ocna Mureş sub nr. 20044/05.12.2019; 

 Raportul argumentativ nr. 100 /07.01.2020 al primarului oraşului Ocna Mureş; 

 Hcl Ocna Mureș nr. 228/18.12.2019- privind aprobarea proiectului planului de organizare a rețelei 

școlare de pe raza administrativ-teritorială a orașului Ocna Mureș, pentru anul școlar 2020-2021;        

 adresa nr. 7864/54/12.12.2019 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba înregistrată la Primăria 

oraşului Ocna Mureş cu nr. 21060/20.12.2019 privind acordarea avizului conform pentru aprobarea 

Planului de organizare a reţelei şcolare de pe raza administrativ-teritorială  a Oraşului Ocna Mureş, 

pentru anul şcolar 2020–2021; 

 raportul de specialitate ___________ nr. ________/___________ al Direcţiei juridice;  

 avizele _____________ ale comisiilor de specialitate din Consiliul local Ocna Mureş ; 

 art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Metodologia 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 2020 - 2021 1, aprobată prin Ordinul nr. 5090/2019 al Ministrului Educaţiei şi 

Cercetării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.  

 prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. a) şi d), alin. (7) lit. a), art. 136,  art. 139, alin. (3) lit. f) şi i) şi art. 

196, alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul de organizare a reţelei şcolare aferent unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritorială  a Oraşului Ocna Mureş, pentru anul şcolar 2020 – 

2021, astfel cum a fost avizat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, conform Anexei care face parte 

integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 
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Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condiţiile stabilite de Legea nr. 554/2004  a 

contenciosului administrativ, actualizată. 

 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

 

             Se comunică la: 

       - Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Direcţia economică; 

       - Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, str. Gabriel Bethlen, nr.7, Alba Iulia, jud. Alba. 

 

 

Ocna Mureş,  07.01.2020 

 

                         INIŢIATOR,             AVIZAT, 

PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,                   SECRETAR GENERAL 

                               SILVIU VINŢELER                                         SIMION NICUŞOR PANDOR 

 

 

 
Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost iniţiat în conformitate cu prevederile art. 136 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. f) şi i) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

 a fost avizat________________ în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

 a fost transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. 3 

lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ Compartimentului 

______________________________________________________________ 

 a fost transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. 1 lit. a şi lit. b, art. 136 alin. 3 

lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarea comisia de 

specialitate _____________________________________________ 

alte avize necesare ____________________________________________________________ 
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