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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
ORAŞUL PECICA 
CONSILIUL LOCAL 

 
                                                               HOTĂRÂREA  NR. 21 
                                                                    DIN 20.02.2019 

 
Privind împuternicirea primarului pentru încheierea unui Contract de mediere în vederea soluționării pe 

cale amiabilă a conflictului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Pecica 
                și Inspectoratul Școlar Județean Arad cu privire la rețeaua școlară 

 
        Consiliul local al orasului Pecica, întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de 20.02.2019.  

        Având în vedere: 

       -Raportul de specialitate nr. 4441/14.02.2019 al doamnei Bonca Loredana Bianca, consilier  

         juridic U.A.T.Pecica, 

      -Avizul conform nr. 49/44/08.01.2019, înregistrat la Primăria orașului Pecica sub nr.  

        824/14.01.2019, emis de către  Inspectoratul Județean Arad pentru unitățile de învățământ  

        preuniversitar de stat din orașul Pecica pentru anul școlar 2019-2020, 

       -Adresa nr. 145/13.02.2019 de la Inspectoratul Școlar Județean Arad, înregistrată la Primăria  

        orașului Pecica sub nr. 4443/14.02.2019, 

       -Prevederile art.19, alin.(4) și art.61, alin.(1) și ( 2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu  

         modificările și completările ulterioare, 

       -Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5235/02.10.2018 privind  

        aprobarea Metodologiei pentru 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 2019-2020, 

       -Prevederile art. 36, alin.(2), lit.d) coroborat cu alin.(6), lit.a), pct.1 din Legea nr.215/2001 

        privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

       -Prevederile Legii nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, 

     - Votul „pentru” a …….. consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi ……… consilieri.   

       - In temeiul art. 45, alin.(1) din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice  Locale,  republicată, 

 

                                                                   HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1. Se împuternicește primarul orașului Pecica, Antal Petru, pentru încheierea unui Contract de 

mediere în vederea soluționării pe cale amiabilă a conflictului dintre Unitatea Administrativ Teritorială 
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Pecica și Inspectoratul Școlar Județean Arad cu privire la rețeaua școlară a unităților de învățământ 

preuniversitar de stat din orașul Pecica pentru anul școlar 2019-2020. 

Art.2. Se împuternicește primarul orașului Pecica, Antal Petru, pentru a negocia pe seama și în numele 

Consiliului local al orașului Pecica cu Inspectoratul Școlar Județean Arad, soluționarea divergențelor 

create de propunerea privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat din 

orașul Pecica care va funcționa în anul școlar 2019-2020 și de avizul conform pentru rețeaua unităților 

de învățământ preuniversitar de stat  din orașul Pecica, emis de către Inspectoratul Școlar Județean 

Arad. 

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna Bonca Loredana 

Bianca, consilier juridic şi se comunică cu: 

-Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios  Administrativ – Compartiment 

Juridic, 

-D-na Bonca Loredana Bianca, consilier juridic. 

 
 
 
 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, 
       DANICSKO MARINELA                                                    MOȚ ADELA LILIANA 


