JUDEŢUL HUNEDOARA
ORAŞUL HAŢEG
PRIMAR
Proiect de hotărâre nr. 209/2021
privind aprobarea reţelei şcolare a învaţământului preuniversitar de stat şi particular
în oraşul Haţeg, pentru anul şcolar 2022-2023
Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în temeiul art. 136 alin. (1)-(2) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare;
Examinând referatul de aprobare nr. 336/115 din 19.11.20201, prin care se propune
aprobarea reţelei şcolare a învăţământului preuniversitar de stat şi particular în oraşul Haţeg,
pentru anul şcolar 2022-2023;
Având în vedere:
a)adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara nr. 4768/04.11.2021, înregistrată la
Primăria Oraşului Haţeg sub nr. 22835/04.11.2021;
b)avizul conform al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Hunedoara nr. _____________,
înregistrat la Primăria Oraşului Haţeg sub nr. ____________________;
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 Ordinul Ministerului
Educatiei. nr. 5511/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de
şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de
antepreşcolari/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 2022-2023, ale art. I -VI din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 100/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei
naţionale şi abrogarea unor acte normative în domeniul protectiei socaiale 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 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 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 2022-2023, după cum urmează:
Nr.
crt.
1.

Unitatea de învăţământ cu
personalitate juridică
Liceul Teoretic ,,I.C. Brătianu’’
Haţeg

2.

Seminarul Teologic Ortodox,,Sf.
Ecaterina” Prislop

_________________

Gradinita cu Program
Normal”BETLEEM” Haţeg

_________________

3.

Unitatea de învăţământ arondată
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
Creşa Oraşului Haţeg

Art. 2 Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de fiecare unitate de învăţământ cu personalitate
juridică, prevăzută la art. 1.
Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în temenele şi condiţiile
prevăzute de legislaţia în vigoare.
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.
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