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HOTĂRÂREA NR.8 

din data de 31 ianuarie 2020 

privind aprobarea retelei scolare în unitatea administrativ teritorială în anul şcolar 2020-2021 

 

 Consiliul local al comunei Vărădia de Mureş, judeţul Arad, întrunit în şedinţă ordinară, 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare a Primarului comunei Vărădia de Mureş cu privire la functionarea retelei scolare în 

unitatea administrativ teritorială în anul şcolar 2020-2021;  

- raportul compartimentului de specialitate - contabilitate cu privire la functionarea retelei scolare în 

unitatea administrativ teritorială în anul şcolar 2020-2021 cu încadrarea în cheltuielile bugetare; 

- adresa nr.3332/70/13.12.2019  a Inspectoratului Scolar Judetean Arad prin care se comunică avizul 

conform pentru functionarea retelei scolare în unitatea administrativ teritorială în anul şcolar 2020-2021; 

- prevederile art. 61 alin.(1) si (2) din Legea nr. 1/2011 legea educaţiei naţionale ;  

- prevederile art.24 alin.3 din O.M.E.N. 5090/2019 pentru aprobarea Metodologie pentru fundamentarea 

cifrei de școlarizare și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ 

preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021; 

- cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 din OUG 57/2019 – Codul administrativ , din totalul de 11 

consilieri în funcție, 11 prezenţi, hotărârea a fost adoptată cu un numar de 11 voturi « pentru », 0 voturi « 

impotriva »,  voturile exprimându-se prin vot deschis, cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii fiind 

majoritatea simplă; 

In temeiul art.139, alin.1 din O.U.G.57/2019, privind Codul Administrativ, 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1.Se aproba reteaua scolara în unitatea administrativ teritorială Vărădia de Mureș, pentru anul 

scolar 2020-2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, in vederea emiterii 

avizului conform de catre Inspectoratul Scolar Judetean Arad. 

 Art.2.Prezenta hotarare va fi comunicata Inspectoratului Scolar Judetean Arad, prin grija secretarului. 

 

 

PRESEDINTE, 

                               Sandu Faur  

CONTRASEMNEAZA,                                                                                                  

Secretar general,                                                                                                                                                

Lacrimioara Luputiu  
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