
 
 
 
 
 
             
                                        HOTĂRÂREA NR. 13 
                                        Din 28 IANUARIE 2020 
 
           Privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat din orașul  
                              Pecica care va funcționa în anul școlar 2020-2021 
 
         Consiliul local al orasului Pecica, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 28.01.2020. 
 
         Având în vedere: 
       -Inițiativa primarului orașului Pecica, domnul Antal Petru, exprimată prin referatul de aprobare  
         nr.998/14.01.2020, 
       -Raportul de specialitate al domnului Bacsilla Alexandru, consilierul primarului, 
       - 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. 5090/30.08.2019 privind  
        aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământ  
        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 2020-2021, 
        -Avizul conform nr. 3332/44/13.04.2019 de la I.Ș.J.Arad pentru unitățile de învățământ  
         preuniversitar de stat, care vor funcționa în anul școlar 2020-2021 pe raza U.A.T.Pecica, 
      - Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica, 
      - Votul „pentru” a 16 consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 16 consilieri.   
      - In temeiul prevederilor art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019  
         privind Codul administrativ, 
 
                                                       HOTĂRĂŞTE: 
  
Art.1. Se organizează  rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat din orașul 
Pecica care va funcționa în anul școlar 2020-2021, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin domnul consilier Bacsilla 
Alexandru şi se comunică cu: 
            -Primarul orașului Pecica, Antal Petru, 
            -Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –  
             Compartiment Juridic, 
            -Inspectoratul Școlar Județean Arad. 
            -Domnul Bacsilla Alexandru, consilierul primarului. 
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