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H O T Ă R Â R EA  nr.17 
                                                               din 25.02.2013 

privind organizarea reŃelei unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat  din oraşul Pecica care 
va funcŃiona în anul şcolar 2013-2014 

 
Consiliul Local al Oraşului Pecica, 
Având în vedere: 

- IniŃiativa Primarului oraşului Pecica, exprimată prin expunerea de motive  
- Raportul de specialitate al Compartimentului juridic ; 
- Legea educaŃiei naŃionale nr. 1/2011; 
- Ordinul Ministerului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.6212/13.11.2012 privind 

aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reŃelei unităŃilor 
de învăŃământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2013-2014; 

- Adresa nr.251/24.01.2013 prin care s-a acordat avizul conform din partea Inspectoratului Şcolar 
JudeŃean Arad, pentru reŃeaua unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat şi particular din oraşul 
Pecica; 

- Rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Pecica. 
 

               În temeiul art. 45 din  Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, 
adoptă prezenta  
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1: Se organizează reŃeaua unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat din oraşul Pecica care va 
funcŃiona în anul şcolar 2013-2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2: Prezenta hotărâre se comunică tuturor celor interesaŃi de către compartimentul juridic.  

 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ                            CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR 
ZAGONI-SZABO ANDREI                                           MOł ADELA 
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PRIMARUL ORAŞULUI PECICA 

 
 

                    În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraŃia publică locală şi al 
Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare al Consiliului Local Pecica, propun aprobarea, de 
către Consiliul Local al oraşului Pecica, a proiectului de hotărâre cu următorul 
obiect:organizarea reŃelei unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat şi particular din oraşul 
Pecica care va funcŃiona în anul şcolar 2013-2014 
 
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE : 
 
 
Având în vedere: 

� Prevederile art. 61 alin. 2 din Legea educaŃiei naŃionale nr. 1/2011: „ReŃeaua şcolară a 
unităŃilor de învăŃământ de stat şi particular preuniversitar se organizează de către autorităŃile 
administraŃiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare. Pentru învăŃământul 
special liceal şi special postliceal , reŃeaua şcolară se organizează de către consiliul judeŃean , 
respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu consultarea 
partenerilor sociali şi cu avizul conform al Ministerului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului”, consider oportună adoptarea unei hotărâri în acest sens. 

 
 
 

PRIMAR, 
ANTAL PETRU 
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Raport de Specialitate 
 
 
Referitor la: organizarea reŃelei unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat din Oraşul 

Pecica care va funcŃiona în anul şcolar 2013-2014 
 
Având în vedere: 

� Legea educaŃiei naŃionale nr. 1/05.01.2011; 
� Ordinul Ministerului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 

nr.6212/13.11.2012 privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de 
şcolarizare şi stabilirea reŃelei unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat pentru 
anul şcolar 2013-2014; 

� Adresa nr.251/24.01.2013 prin care s-a obŃinut avizul conform din partea 
Inspectoratului Şcolar JudeŃean Arad, pentru reŃeaua unităŃilor de învăŃământ 
preuniversitar de stat din oraşul Pecica, care va funcŃiona în anul şcolar 2012-2013. 

 
 

PROPUNEM :    
                    
                   Organizarea reŃelei unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat din oraşul 
Pecica care va funcŃiona în anul şcolar 2013-2014, conform propunerilor din anexă. 
 
 
     Secretar MOł ADELA 

 
 


