ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA

HOTĂRÂREA NR. 11 /2019
Privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţămant care funcţionează pe raza
oraşului Aninoasa în anul şcolar 2019-2020
Consiliul local al oraşului Aninoasa, jud.Hunedoara;
Raportat la proiectul de hotărâre nr. 80 din 04.12.2018
Analizând expunerea de motive a primarului oraşului Aninoasa, dl. Dunca Nicolae nr.
80/165/04.12.2018.
Ţinând cont de raportul de specialitate nr. 80/166 din 04.12.2018 întocmit de către
domnul Gheorghe Simion Nelu – secretarul oraşului Aninoasa, cât şi de avizul comisiei de
specialitate din cadrul Consiliului local nr.3/7 din 27.02.2019;
Având în vedere avizul conform al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Hunedoara
nr.6033/11.01.2019, înregistrat la Primăria oraşului Aninoasa cu nr.273/01.02.2019;
În baza prevederilor art. 19 alin. (4), a art.61 alin.2 din Legea nr.1/2011 a Educaţiei
Naţionale şi a OME nr.5235/2018 privind aprobarea Metodologiei pentru 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 de învăţământ preuniversitar pentru anul
şcolar 2019-2020;
În temeiul art.36 alin. (6) lit.a pct.1, al art.45 alin.(1) şi al art. 115 alin. (1) lit. b din
Legea nr.215/2001 a Administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1-Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţămant care funcţionează pe raza oraşului
Aninoasa în anul şcolar 2019-2020, după cum urmează:
 Unitatea şcolară cu personalitate juridică Şcoala Gimnazială Sf.Varvara,
astfel:
Unitatea de învăţământ cu PJ
Numele
Localitatea
Nivel şcolarizat
Adresa

Şcoala gimnazială
Sfânta Varvara
Aninoasa
PRE, PRIM, GIM
Str.Şcolii nr.1

Unitatea de învăţământ fără PJ
Unitate AR(structură arondată)
Denumire nivel şcolarizat
Adresa

Şcoala gimnazială Sfânta Varvara Aninoasa
Şcoala gimnazială Iscroni
PRE, PRIM,
Str.Cătăneşti nr.50

Art.2-Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ
competentă în termenul şi condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
Art.3-Prezenta se comunică:
 Instituţiei Prefectului;
 Primarului oraşului Aninoasa;
 Şcolii gimnaziale „Sf. Varvara” Aninoasa;
 Inspectoratului Şcolar al Judeţului Hunedoara;
 Afişiere şi presă;

Aninoasa la,
28.02.2019
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
SFIA ION

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
JR. GHEORGHE SIMION-NELU

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 28.02.2019, cu un număr de 12 voturi pentru,
voturi abţineri -, voturi împotrivă -, din totalul de 13 consilieri/ 12 membri prezenţi.

