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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
ORAŞUL PECICA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
                                                    HOTĂRÂREA  NR. 14 
                                                          DIN 31.01.2018 
 
      Privind organizarea rețelei unităților de învățământ  preuniversitar de stat din orașul  
                                  Pecica care  va funcționa în anul școlar 2018-2019 
 
 
    CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PECICA, întrunit în şedinţa sa  ordinară  din data de 
     31.01.2018. 
        Având în vedere: 
       -Expunerea de motive a primarului Orașului Pecica, Antal Petru, prin care arată oportunitatea  
        organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat din Orașul Pecica care va  
        funcționa în anul 2018- 2019, 
       - Raportul domnului Bacsilla Alexandru, consilierul primarului U.A.T.Pecica, prin care propune 
         aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitare de stat din Orașul Pecica, 
       - Prevederile Legii nr. 1/2011 a educației naționale, 
       - Ordinul M.E.N. nr. 5472/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de 
         scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de prescolari si elevi  
         scolarizati in unitatile de invatamant particular, precum si emiterea avizului conform in vederea  
         organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2018-2019, 
       -Adresa nr. 3642/44/15.12.2017 prin care s-a acordat avizul conform din partea Inspectoratului 
        Școlar Județean Arad pentru rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat din orașul 
        Pecica pentru anul școlar 2018-2019, 
       -Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica,      
      - Votul „pentru” a……… consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi …………. consilieri.   
       - In temeiul art. 45  pct.1 din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice  Locale republicată, 
 
                                                            HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se organizează rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat din Orașul Pecica care va 
funcționa în anul școlar 2018-2019, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează secretarul şi se comunică cu:  
           - Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ, 
           - Inspectoratul Școlar Județean Arad, 
           - Compartimentul juridic U.A.T.Pecica, 
           - Unitățile școlare din Orașul Pecica. 
 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                      CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR, 
  DANILIUC MARIAN CĂTĂLIN                                        MOȚ ADELA LILIANA 


