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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din raza 

teritorială a Comunei Ciugud pentru anul școlar 2021-2022 

 

     Consiliul local al comunei Ciugud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.01.2021;  

Luând în dezbatere:  

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ 

preuniversitar de stat din raza teritorială a Comunei Ciugud, pentru anul școlar 2021-2022, iniţiat de 

primarul comunei Ciugud; 

- Raportul de specialitate nr. 565/2021 al Compartimentului Arhivă și Bibliotecă; 

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 2 - Activităţi stiinţifice, învăţământ, sănătate şi 

familie, cultură,munca si protectie sociala, protectie copii, culte, activitati sportive si de agrement; 

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 3 - Administraţie publică locală, juridică şi disciplină, 

relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii Publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor. 

Văzând:   

- Referatul de aprobare al primarului comunei Ciugud pentru proiectul de hotărâre privind 

aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din raza teritorială a 

Comunei Ciugud, pentru anul școlar 2021-2022; 

- Adresa Inspectoratului Școlar Județean Alba 8660/20/21.12.2020, înregistrată la Primăria 

Comunei Ciugud sub nr. 9081/29.12.2020; 

Având în vedere prevederile: 

- Ordinului nr. 5599/2020 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.61 din Legea nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se aprobă Reţeaua şcolară din Comuna Ciugud, pentru funcționarea în anul școlar 

2021-2022 a unităților cu personalitate juridică și a structurilor arondate, după cum urmează: 

 

Unitate şcolară cu personalitate juridică Structuri arondate 

Şcoala Gimnazială Ciugud 

Grădiniţa cu program normal Ciugud 

Grădiniţa cu program normal Şeuşa 

Grădiniţa cu program normal Hăpria 

Grădiniţa cu program normal Drâmbar 
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Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța de contencios administrativ conform 

Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrative, cu modificările și completările ulterioare. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei prefectului-Judeţul Alba; 

- Compartiment asistență socială; 

- Școlii Gimnaziale Ciugud; 

- Inspectoratului Școlar Județean Alba; 

- Primarului comunei Ciugud;  

- un exemplar la dosar. 

 

Preşedinte şedinţă                          Contrasemnează secretar general 

       

 

 

 

Ciugud, 29.01.2021 

 Nr. 4  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabil exprimate care  reprezintă 

100% din numărul consilierilor în funcţie 


