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   H O T Ă R Â R E A nr.1/2023  
privind aprobarea Rețelei școlare pentru anul școlar 2023-2024 

din Comuna Ciumani 
 
 
 

         Consiliul Local Ciumani, 
Având în vedere: 
- proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr. 87/2022  privind aprobarea 

Rețelei școlare pentru anul școlar 2023-2024 din Comuna Ciumani,inițiat și prezentat 
de Primarul comunei Ciumani,Dl. Márton László-Szilárd; 
          - raportul de specialitate nr.87/2022 a Compartimentului achiziții publice și 
implementare proiecte, 
          - avizul consultativ favorabil nr.87/2022 al comisiei de specialitate pentru 
activități social-culturale, culte, învăţământ, sport, sănătate, familie, muncă, 
protecţie social, protecţia copilului, protecție civilă, juridică și de disciplină, 
          - faptul că anual trebuie aprobată rețeaua școlară a comunei prin hotărâre a 
Consiliului Local, 
       Luând în considerare prevederile: 
       -  Ordinul 6217/2022 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea 
cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor 
de antepreşcolari/preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, 
precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de 
învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2023-2024 
       - art.19, art.20, art.45 și art.61 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 - Avizul conform aprobat prin Hotărârea nr.31/2022 al Inspectoratului Școlar 
Județean Harghita, 

În temeiul dispoziţiunilor prevăzute de art.129 alin.(1) literele d) și alin.(7) 
litera a), art.133 alin.(1), art.139 alin.(1) și alin.(3), art.196 alin.(1) litera a) din 
Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și 
completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ș T E : 

 
 

Art.1 Se aprobă Rețeaua școlară pentru anul 2023-2024 din comuna Ciumani 
conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul 
comunei Ciumani și Directorului Școlii Gimnaziale Köllő Miklós din comuna Ciumani. 
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Art.3 Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei  
pentru: Instituția Prefectului Județului Harghita, Primarului comunei Ciumani, Școlii 
Gimnaziale Köllő Miklós din comuna Ciumani și se aduce la cunoștință publică. 

 
 
 
 
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   Contrasemnează  pentru legalitate 
      Péter László                                         Secretar general: Balogh Zita 
 
 
 
 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa extraordinară din 
data de ... ianuarie 2023 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ cu un număr de..... voturi pentru ,.... abţineri şi .... voturi împotrivă, din numărul 
total de 13 consilieri în funcţie şi ..... consilieri prezenţi la şedinţă. Dl.consilier Korpos Levente nu a 
votat, fiind în situația de conflict de interese. 

 

 


