
 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.3 
din 31 ianuarie 2019 

privind aprobarea  reţelei şcolare din anul şcolar 2019-2020 
 

Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad ,CIF 3519330, ales în condiţiile  

stabilite de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru 

modificarea Legii  administrației  publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, reunit  

ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31 ianuarie 2019 

 

          Având în vedere, 

- avizul comform nr.49/58/08.01.2019 emis de Inspectoratul Școlar Județean Arad cu privire la 

rețeaua școlară pentru anul școlar 2019-2020; 

- expunerea de motive nr. 117/14.01.2019 a Primarului  Comunei Socodor; 

- referatul de specialitate nr.116/14.01.2019; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei 

Socodor; 

- prevederile Legii nr.1/2011  privind educația națională, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului M.E.N.nr.5235/02.10.2018 pentru aprobarea Metodologiei privind 

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

antepreșcolari, preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învațământ particular, precum și emiterea 

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

școlar 2019-2020; 

- prevederile art. 36 alin (6) lit (a) punctul 1 din Legea 215/2001 privind administraţia  

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

   Votul exprimat în unanimitate de către cei 11 consilieri prezenţi la şedinţă din cei 11 în 

funcţie, din care toți cei 11 consilieri au votat ”pentru”, 

           În temeiul art. 45 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1: Se aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar propusă pentru anul școlar 

2019-2020 de pe raza administrativă a U.A.T. Socodor așa cum este prezentată în  anexa  care face 

parte din prezenta hotărâre. 

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor, în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei Socodor şi Școlii Gimnaziale ”Iustin Marșieu”Socodor, 

domnului director Brîndușe Flavius Andrei şi se duce la cunoştinţă publică  prin afişare la sediul 

primăriei şi pe pagina de internet www.socodor.ro şi se comunică cu Instituţia Prefectului-Județul 

Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ.  
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