
  

R O M Â N I A 

JUDEȚUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI 

 

HOTĂRÂREA NR. 6/2019 

Privind aprobarea Rețelei școlare pentru anul școlar 2019-2020 

din Comuna Ciumani 

 

Consiliul Local Ciumani, în ședința ordinară din data de 21.01.2019  

 

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 78/2018 privind aprobarea Rețelei școlare 

pentru anul școlar 2019-2020 din Comuna Ciumani, prezentat de Primarul comunei Ciumani, 

Văzând Expunerea de Motive a primarului comunei Ciumani, dl. Márton László – 

Szilárd privind necesitatea aprobării Rețelei școlare pentru anul școlar 2019-2020, respectiv 

raportul Compartimentului de dezvoltare rurală, luând act de raportul favorabil al comisiei de 

specialitate pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sport, sănătate, familie, 

muncă, protecție socială și protecția copilului, 

       Luând în considerare prevederile: 

1) Art.22 , art.25 și art.32 alin.(8) din Ordinul MEN nr.5235/2018,  

2) Legii educației nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare 

3) Avizului nr. 66/10.01.2019 al Inspectoratului Școlar Județean Harghita, 

Realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului 

Local privind aprobarea Rețelei școlare pentru anul școlar 2019-2020, în contextul 

prevederilor art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, cu completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (6) lit. a) şi în temeiul art. 45, din Legea nr. 

215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, cu un 

număr de 13 voturi. 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art.1 Se aprobă Rețeaua școlară pentru anul 2019-2020 din comuna Ciumani conform 

anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarului comunei 

Ciumani și Directorului Școlii Gimnaziale Köllő Miklós din comuna Ciumani. 

 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei pentru: Instituția 

Prefectului Județului Harghita, Primarului comunei, Directorului Școlii Gimnaziale Köllő 

Miklós din comuna Ciumani și se aduce la cunoștință publică. 

 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE 

            Molnár Eszter Pentru Secretar: Köllő Hunor 

 

 


