
  
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

                                                  
HOTĂRÂREA NR. 5/2021 

privind aprobarea reţelei şcolare a învaţământului preuniversitar de stat şi particular  
în oraşul Haţeg, pentru anul şcolar 2021-2022 

 
 

Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, în 
data de 28 ianuarie 2021; 

Examinând proiectul de hotărâre nr. 173/2020, iniţiat de primarul oraşului Haţeg şi 
referatul de aprobare al acestuia nr. 21089 din 02.12.2020, prin care se propune aprobarea 
reţelei şcolare a învăţământului preuniversitar de stat şi particular  în oraşul Haţeg, pentru anul 
şcolar 2021-2022; 
 Având în vedere: 
a)adresele Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara nr. 3423/24.08.2020 precum şi nr. 
4514/01.10.2020, înregistrate la Primăria Oraşului Haţeg sub nr. 14287/25.08.2020 respectiv 
sub nr. 16937/02.10.2020; 
b)adresa Liceului Teoretic ”I.C.Brătianu” Haţeg nr. 7602/23.11.2020, înregistrată la Primăria 
Haţeg sub nr. 20588/24.11.2020; 
c)avizul conform al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Hunedoara nr. 5457/3/18.12.2020, 
înregistrat la Primăria Oraşului Haţeg sub nr. 22786 din 24.12.2020; 
d)raportul întocmit de serviciul juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat sub nr. 1218 din 22.01.2021; 
e)avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare a Consiliului  local, înregistrat sub  
nr. 1605 din 28.01.2021; 
f)avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină a Consiliului  
local, înregistrat sub nr. 1626 din 28.01.2021; 
g) avizul comisiei pentru activităţi social  - culturale,    culte,   invăţământ, sănătate,  familie,  
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport a Consiliului  local, înregistrat sub nr. 1647 
din 28.01.2021; 
h)avizul comisiei pentru urbanism, amenjarea teritoriului, protecţia mediului, turism a 
Consiliului  local, înregistrat sub nr. 1668 din 28.01.2021; 

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (4), art. 61 alin. (2) din Legea nr.1/2011 a 
educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.M.E.N. nr. 5090/2019 
pentru aprobarea 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 2021-2022, art. 7 din Legea 
nr. 52/23003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi 
completările ulterioare ; 
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 
lit. ee), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 198 alin. 
(2), art. 243 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrative, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1 Se aprobă reţeaua şcolară a învaţământului preuniversitar de stat şi particular în 
oraşul Haţeg, pentru anul şcolar 2021-2022, după cum urmează: 



 
Nr. 
crt. 

Unitatea de învăţământ cu 
personalitate juridică 

Unitatea de învăţământ arondată 

1. Liceul Teoretic ,,I.C. Brătianu’’ 
Haţeg 

Şcoala Gimnazială ,, Aron Densuşianu” Haţeg 
Şcoala Gimnazială ,,Ovid Densuşianu” Haţeg 
Grădiniţa cu Program Normal nr.1 Haţeg 
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.2 Haţeg 
Grădiniţa cu Program Normal Nălaţvad  

2. Seminarul Teologic Ortodox,,Sf. 
Ecaterina” Prislop 

 
_________________ 

3. Gradinita cu Program 
Normal”BETLEEM”  Haţeg 

 
_________________ 

 
 Art. 2 Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de fiecare unitate de învăţământ cu 

personalitate juridică, prevăzută la art. 1. 
Art. 3 Hotărârea poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios 

Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.                                                               

Art. 4 Hotărârea se comunică, după aprobarea sa, în condiţiile legii: Instituţiei 
Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului oraşului Haţeg, Direcţiei executive economice, 
Serviciului juridic, Compartimentului administraţie publică locală, Inspectoratului Şcolar al 
Judeţului Hunedoara, Liceului Teoretic ,,I.C. Brătianu’’ Haţeg, Seminarului Teologic 
Ortodox,,Sf. Ecaterina” Prislop, Gradiniţei cu Program Normal ”BETLEEM”  Haţeg. 

 
 
 
Haţeg,   la  28 ianuarie 2021  
 
 
 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
ŞTEFONI  OVIDIU – ADRIAN        

 
 
 
 
 

                                 Nr. de consilieri prezenţi :  15  din totalul de 16,  aflati in functie 
Cvorum  necesar pentru adoptare:  majoritate simplă, art. 5 lit.ee)  –   8  voturi 

Adoptată    prin   vot   deschis 
                                                      Voturi pentru               -      15                  

                                                                                                            Voturi împotrivă          -       0 
Abtineri                         -      0  

 
 
 

 


