
ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 

 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea organizării reţelei şcolare pentru anul 2021 – 2022 a comunei Suseni 

 

Consiliul Local al Comunei Suseni în şedinţa extraordinară din data de 7 ianuarie 2021; 

  

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 4144/2020 al primarului Comunei Suseni privind aprobarea 

organizării reţelei şcolare şi Raportul de specialitate nr. 4145/2020 al Secretarului comunei Suseni; 

- Raportul de avizare al Comisiei Economico-financiare amenajarea teritoriului şi urbanism 

şi al Comisiei Social Culturale, culte, Învăţământ, Sănătate şi Familie din cadrul Consiliului Local 

al Comunei Suseni; 

- Adresa nr. 5739/23.12.2020 a Inspectoratului Școlar Județean Harghita, referitor la 

emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar 

pentrul anul școlar 2021 – 2022; 

- Propunerea direcțiunii Școlii Gimnaziale ”Elekes Vencel” nr. 2594/16.12.2020, privind 

organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2020 – 2021;  

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (4) şi art. 61, alin. (1) şi (2) din Legea Educaţiei 

Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare și ale prevederilor Metodologiei 

privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența 

efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular precum și emiterea 

avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul 

școlar 2020 – 2021 aprobată prin ordinul MENCS nr. 5599/2020; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. ”d” şi alin. (7) lit. ”a”, art. 139 alin. (1) și 

art. 196 alin. (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

 



 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Se aprobă organizarea reţelei şcolare a comunei Suseni pentru anul şcolar 2021 – 

2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Comunei 

Suseni. 

Art. 3. Hotărârea se comunică prin grija secretarului Comunei Suseni primarului Comunei 

Suseni, Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, Inspectoratului Şcolar Judeţean Harghita, Şcolii 

Gimnaziale „Elekes Vencel” Suseni şi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei 

comunei Suseni şi publicarea pe site-ul www.suseni.ro. 

 

Nr. 1 

din 7 ianuarie 2021 

 

 

 

  Președinte de ședință    Contrasemnează pentru legalitate 

               Secretar general uat 

          BÁLINT Ștefan-Tibor        KOVÁCS Ileana-Éva 

  

 

http://www.suseni.ro/

