România
Județul Harghita
Orașul Vlăhița
Consiliul Local al Oraşului Vlăhiţa

Proiect de hotărâre nr. 191/545/S/2020.
Hotărârea nr………../2021
privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat situate pe
raza unităţii administrativ teritoriale ale Oraşului Vlăhiţa
Consiliul Local al Oraşului Vlăhiţa, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere Referatul de aprobare nr.191/546/S/2020 al Primarului Oraşului Vlăhiţa,
Raportul de specialitate al Compartimentului juridic, administrație publică locală nr. 191/547/S/2020,
respectiv Avizul nr.191/…/S/2020 al Comisiei de specialitate pentru activități social-cultural, culte,
învăţâmânt, sănătate şi familie,
Luând în considerare Avizul conform nr. 5739/23.12.2020 al Inspectoratului Şcolar Judeţean
Harghita,
În conformitate cu prevederile art.19, art.61 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, cu prevederile Metodologiei privind fundamentarea cifrei de
şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de 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 2020-2021 aprobate prin
Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 5599 din 21.09.2020 pentru aprobarea Metodologiei
privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidența
efectivelor de 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 2021-2022,
Ţinând cont şi de prevederile Titlului IV, al Cărţii I din Legea nr. 287/2009 privind Codul
civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. (c), art. 139 alin. (1), respectiv art.
196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ.
Hotărâşte:
Art. 1. - Se aprobă aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
de pe raza unităţii administrativ teritoriale al Oraşului Vlăhiţa, pentru anul şcolar 2021-2022,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 – Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
Oraşului Vlăhiţa.
Art. 3 – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică, respectiv se comunică Primaului
Oraşului Vlăhiţa, Inspectoratului Şcolar Judeţean Harghita, unităților de învăţământ de interes local
cu personalitate juridică din Oraşul Vlăhiţa şi Instituţia Prefectului Judeţului Harghita, în condiţiile
şi termenele prevăzute de lege.
Vlăhiţa, la 11 ianuarie 2020
Iniţiat de
Primarul Oraşului Vlăhiţa,
MOLNÁR Tibor

Avizat pentru legalitate
Secretarul General al Orașului Vlăhița
ÜLKEI Jolán Erika
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Anexă la Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr.. ......./2021 privind organizarea reţelei şcolare a unităților de învățământ preuniversitar de stat
situate pe raza unităţii administrativ teritoriale ale Oraşului Vlăhiţa
Proiect
Reţeau şcolară a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2021-2022
Oraşului Vlăhiţa

Statut

Localitate

PRE,PRI,GIM,PROF,LIC.TEH/
LIC.TEO

PJ

Vlăhiţa

Liceul tehnologic
"Gábor Áron"
Vlăhiţa

PROF.

PJ

Vlăhiţa

4367426

Liceul tehnologic
"Gábor Áron"
Vlăhiţa

LIC TEH, LIC TEO.

PJ

Vlăhiţa

1962103119

4367426

Grădiniţa
"Hófehérke"
Vlăhiţa

PRE

AR

Vlăhiţa

1962103119

4367426

Grădiniţa
"Hófehérke"
Vlăhiţa

PRE

AR

Vlăhiţa

UAT

Cod SIIIR

CIF

Vlăhiţa

1961104052

4367426

Liceul tehnologic
"Gábor Áron"
Vlăhiţa

Vlăhiţa

1961104052

4367426

Vlăhiţa

1961104052

Vlăhiţa

Vlăhiţa

Nivelul şcolarizat

Denumire unitate

Adresa
Mihai
Eminescu
Nr.2
Mihai
Eminescu
Nr.2,Clădirea
internatului;
Str. József
Attila Nr.10,
Atelier la
flotatie
Mihai
Eminescu
Nr.2,Clădirea
laboratoare
Gábor Áron
6/A Grădiniţă
cu program
prelungit
Gábor Áron
45, Grădiniţă
cu program
normal

Nr
total
clase
PJ

Nr
total
elevi
PJ

32

626

Numar
clase

Numar
elevi

266246897

4

107

4 clase
profesionala

266246897

266246897

4

70

2 clase/zi, 2
clase frecventa
redusa

266246172

266246172

4

80

1 grupă mică, 1
mijlocie,
2 mare

266246655

0

2

42

1 grupă
simultană mică
- mijlocie,
2 mare

Telefon

Fax

266246897

266246897

266246897

Clasa/Grupa

Vlăhiţa

1962103101

4367426

Şcoala gimnazială
"Tamási Áron"

PRI

AR

Vlăhiţa

Vlăhiţa

1962103101

4367426

Şcoala gimnazială
"Tamási Áron"

PRI

AR

Vlăhiţa

Vlăhiţa

1962103101

4367426

Şcoala gimnazială
"Tamási Áron"

GIM

AR

Vlăhiţa

Vlăhiţa

1961104708

4367418

PJ

Vlăhiţa

PJ

Vlăhiţa

AR

Vlăhiţa

Vlăhiţa
Vlăhiţa
Vlăhiţa
Vlăhiţa

1961104708

1962106235
1962106244
1962102534

4367418

4367418
4367418
4367418

Şcoala gimnazială
"Mártonffi János"
Vlăhiţa
Şcoala gimnazială
"Mártonffi János"
Vlăhiţa
Şcoala primară
"Mártonffi János"
Vlăhiţa
Şcoala Primară
"Nárcisz" Vlăhiţa
Grădiniţa "Nárcisz"
Vlăhiţa

PRE, PRI,GIM,

GIM,

PRI,

266246131

266246131

3

49

2 clase
pregătitoare,
clasa II. A

266246131

266246131

7

121

7 clase I-IV

266246131

266246131

8

157

8 clase V-VIII

Republicii nr.
22

266246071

066246071

Republicii nr.
22

266246071

266246071

8

163

8 clase V-VIII

266246071

266246071

5

97

5 clase- preg V

27

541

1 Mai nr.23
AR

Vlăhiţa

Harghitei
nr.63

266246071

266246071

5+1
grupa

88/20/
preşc

5 clase + 1
grupă

AR

Vlăhiţa

Republicii nr.
24A

266246071

266246071

8

173/
preşc

8 grupe

PRI,
PRE,

Mihai
Eminescu
Nr.11, Clădire
C
Mihai
Eminescu
Nr.11, Clădire
A
Mihai
Eminescu
Nr.11, Clădire
A

România
Județul Harghita
Orașul Vlăhița
Primarul Oraşului Vlăhiţa

Nr. 191/546/S/2020.

Referat de aprobare
referitor la Proiectul de hotărâre privind privind organizarea reţelei şcolare a unităților de învățământ
preuniversitar de stat situate pe raza unităţii administrativ teritoriale ale Oraşului Vlăhiţa
În conformitate cu prevederile art. 136 Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, prin prezenta inițiem Proiectul de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităților
de învățământ preuniversitar de stat situate pe raza unităţii administrativ teritoriale ale Oraşului Vlăhiţa,
prin care se aprobarea unor reguli cu privire la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ
preuniversitar de stat situate pe raza unităţii administrativ teritoriale ale Oraşului Vlăhiţa.
În fapt, arătăm, că Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita prin adresa nr. 4587 din 01 octombrie
2020 ne-a transmis o solicitare referitoare la emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2021-2022, prezentând şi prevederile
normative în vigoare în această privinţă.
Formularea propunerii noastre, iniţiate prin prezenta, a fost precedată de o consultare cu directorii
actualelor unităţi de învăţământ din Oraşul Vlăhiţa. În cadrul acestor consultări, s-a discutat necesitatea
menţinerii actualei reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza unităţii
administrativ teritorială a Oraşului Vlăhiţa, pentru anul şcolar 2021-2022, datorită unor motive care ţin
de numărul elevilor preşcolari.
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 19 alin. (4)
prevede, că „pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi formare profesională, autorităţile
administraţiei publice locale, în baza avizului conform al inspectoratelor şcolare, aprobă organizarea,
funcţionarea şi, după caz, dizolvarea unor structuri de învăţământ, fără personalitate juridică - ca părţi
ale unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică - şi subordonate aceluiaşi ordonator principal de
credite, în condiţiile legii.”
Potrivit 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 școlar 2021-2022 aprobate prin Ordinul Ministrului
Educaţiei Naţionale nr. 5599 din 21 septembrie 2020 pentru aprobarea 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 2021-2022 „(1)
Organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se realizează prin hotărâre a
consiliului local (...) cu avizul conform al inspectoratului şcolar.
Menţionăm, că la data înregistrării prezentei iniţiative, conformându-se la prevederile sus redate,
respectiv ţinând cont de natura avizului – ca o procedură prealabilă obligatorie adoptării hotărârii
consiliului local – am transmis prezenta propunere către Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita, urmând
că după primirea avizului la proiectul de hotărâre iniţiat prin prezenta, să supunem aprobării Consiliului
Local al Oraşului Vlăhiţa acest proiect de act normativ având ca obiect reorganizarea reţelei şcolare.
În ceea ce priveşte partea dispozitivă a proiectului de hotărâre iniţiat prin prezenta, se poate
observa, că propunem aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe

raza unităţii administrativ teritorială a Oraşului Vlăhiţa, pentru anul şcolar 2021-2022, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
În drept, iniţiativa noastră este motivată cu prevederile art. 19, art. 61 din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu cele prevăzute de prevederi din Codul
civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a), alin.
(3) lit. c), art. 139 alin. (1), respectiv art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu cele ale 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 2021-2022 aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei
Naţionale nr. 5599 din 21 septembrie 2020 pentru aprobarea 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 2021-2022
Având în vedere prevederile art. 129 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, potrivit cărora consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate
problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale
administraţiei publice locale sau centrale, respectiv motivele de fapt şi de drept sus invocate, propunem
aprobarea Proiectului de hotărâre privind privind organizarea reţelei şcolare a unităților de învățământ
preuniversitar de stat situate pe raza unităţii administrativ teritoriale ale Oraşului Vlăhiţa, în forma
iniţiată şi anexată la prezentul referat de aprobare.
Vlăhiţa, la 11 ianuarie 2020.

Primarul Oraşului Vlăhiţa,
LŐRINCZ Csaba

România
Județul Harghita
Orașul Vlăhița
Primarul Orașului Vlăhița

R.O. - 535800 - Orașul Vlăhița
str. Turnătorilor nr. 20, jud. Harghita;
Tel./Fax.: + 40-266-246634,
+ 40-266-246635, + 40-266-246636
e-mail: office@primariavlahita.ro
http://www.primariavlahita.ro

Nr. 4948 din 8 decembrie 2019.
Ref. Răspuns la adresa nr. 4587/01.10.2020
Către,
Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita
În atenţia Domnului Inspector Şcolar General, GÂRBEA Petru-Ioan
Stimate Domnule Inspector Şcolar General,
Văzând adresa cu nr. 4948/01.10.2020, înregistrată la Registratura Primarului Oraşului Vlăhiţa
sub nr. din antet în data de 01 octombrie a.c., transmitem propunerea noastră cu privire la reorganizarea
reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de pe raza unităţii administrativ teritoriale ale Oraşului Vlăhiţa
pentru anul şcolar 2021-2022 în vederea emiterii de către Dvs. a avizului conform.
Alăturat prezentei vă trimitem Proiectul de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a
unităților de învățământ preuniversitar de stat situate pe raza unităţii administrativ teritoriale ale Oraşului
Vlăhiţa, însoţit de actul de motivare al Primarului Oraşului Vlăhiţa, respectiv de Referatul de aprobare .
Menţionăm, că prezenta solicitare vi s-a transmis şi pe cale electronică la adresa de email: retea@isjhr.eduhr.ro
Vlăhiţa, la 8 decembrie 2020.
Cu deosebită consideraţie,
Primarul Oraşului Vlăhiţa,
LŐRINCZ Csaba

