
           R O M Â N I A                                                                  

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                                          

    MUNICIPIUL BRAD                                                                                                 

    CONSILIUL LOCAL    

 

 

  H  O T  Ă  R  Â  R  E A NR. 22/2019 

privind  aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ 

preuniversitar de stat de pe raza teritorială a Municipiului Brad, 

 pentru anul școlar 2019 - 2020 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

 Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE   nr. 176/210/04.12.2018 și  

EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 175/211/04.12.2018 a Primarului Municipiului Brad 

prin care se propune aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ 

preuniversitar de stat de pe raza teritorială a Municipiului Brad, pentru anul școlar 

2019 - 2020;  

 Ținând cont de avizul conform nr.7094/11.01.2019 înregistrat la Primăria 

Municipiului Brad sub nr. 15214/31.01.2019.  

 Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 

30/11352/22.02.2019, respectiv al Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Brad; 

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Brad, respectiv: raportul nr.7/11568/25.02.2019 al comisiei pentru 

activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement și 

raportul nr. 16/11569/25.02.2019 al comisiei pentru administraţie publică locală, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;    

 În conformitate cu prevederile art. 19 alin. 4, art. 61 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 

a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 24 

din Anexa la  Ordinului MEN nr. 5.235/2018  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 2019-2020; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d, alin. 6 lit. a pct. 1, alin. 9 şi ale art. 

45 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, actualizată,   

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

    

 Art. 1. – Se aprobă organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ 

preuniversitar de stat de pe raza teritorială a Municipiului Brad, pentru anul școlar 

2019 - 2020, conform Anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. –  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte  

Compartimentul Juridic și Serviciul  Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite 

Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 



Art. 3.  - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor 

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

           Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara;  

- Primarului Municipiului Brad; 

- Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;  

- Compartimentului Juridic; 

- Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara; 

- unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a 

municipiului Brad. 

 

 

 
 

   Brad, 28.02.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ 

PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                                                      SECRETAR 

      MIHAI MUREȘ                                                                          CARMEN – IRINA BORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
cvorumul  necesar: 9  voturi 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obţinute: 16  voturi „pentru”   
          

 

 


