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           ROMÂNIA 

       JUDEŢUL ALBA   

ORAŞUL OCNA MUREŞ 

   CONSILIUL  LOCAL 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 179  

       privind aprobarea modificării denumirii Școlii Gimnaziale Războieni Cetate în ,,Școala Primară 

Războieni Cetate’’ - structură în cadrul Școlii Gimnaziale ”Lucian Blaga”, în vederea cuprinderii ei în 

proiectul Planului de organizare a rețelei școlare  de pe raza administrativ teritorială a Orașului Ocna 

Mureș, pentru anul școlar 2022-2023 

 

  

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă publică 

extraordinară cu convocare de îndată la data de, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 

710/14.12.2021 de către primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

  Având în vedere:  

- Proiectul de hotărâre nr.182/13.12.2021 privind aprobarea modificării denumirii Școlii Gimnaziale 

Războieni Cetate în ,,Școala Primară Războieni Cetate’’ - structură în cadrul Școlii Gimnaziale 

”Lucian Blaga”, în vederea cuprinderii ei în proiectul Planului de organizare a rețelei școlare  de pe 

raza administrativ teritorială a Orașului Ocna Mureș, pentru anul școlar 2022-2023; 

 Adresa nr. 1504/08.11.2021 a Şcolii Gimnaziale „Lucian Blaga” Ocna Mureş înregistrată la 

Primăria oraşului Ocna Mureş sub nr. 18499/09.11.2021; 

 Raportul argumentativ nr. 20613/10.12.2021 al primarului oraşului Ocna Mureș; 
 raportul de specialitate favorabil  comun nr. 20696/13.12.2021 al Direcției juridice și Direcției 

economice;  

 avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 și nr.2 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 antepreşcolari/preșcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ 

particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de 

învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2022 - 2023, aprobată prin Ordinul nr. 5511/28 

octombrie 2021 al Ministrului Educaţiei şi Cercetării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial 

nr.1047 din 02 noiembrie 2021, 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 modificarea denumirii Școlii Gimnaziale Războieni Cetate în ,,Școala Primară 

Războieni Cetate’’ - structură în cadrul Școlii Gimnaziale ”Lucian Blaga”, în vederea cuprinderii ei în 

proiectul Planului de organizare a rețelei școlare  de pe raza administrativ teritorială a prașului Ocna Mureș, 

pentru anul școlar 2022-2023. 

 

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. 
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             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; 

       - Școala Gimnazială ,,Lucian Blaga”‚ Ocna Mureș. 

 
 

 

Ocna Mureş,  15.12.2021 

 
 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL 

                IOAN BACIU                                                   SIMION NICUŞOR PANDOR 

                                                                    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnored:PSN.ex: 6. anexe: 0. Consilieri in functie: 17; prezenti: 15; voturi  ,,pentru” (88,23%): 15  ;   voturi ,,contra”:-  ;  abţineri:- 
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