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HOTĂRÂREA Nr. 28 

din 20 februarie 2020 

 

Privind aprobarea rețelei școlare de învățământ ce va funcționa la nivelul U.A.T. Comuna 

Sântandrei, în anul școlar 2020-2021 

 

 Consiliul Local al Comunei Sântandrei, Județul Bihor, întrunit în ședința ordinară din data de 20 

februarie 2020, 

Având în vedere prevederile: 

- art. 19 alin. (4) și ale art. 61 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1 / 2011, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 31. (1) și art. 32. (3) din Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 5090 / 2019  pentru 

aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar 

de stat, cuprinderea efectivelor de preșcolari și elevi din unitățile de învățământ particular și 

confesional, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ 

preuniversitar pentru anul școlar 2020– 2021, 

- art. 129 alin. (2) lit. d) coroborat alin. (7)  lit. a) din Ordonanţă de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 

2019 privind Codul administrativ; 

 Ținând cont de: 

 - Avizul conform al Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Bihor, 

transmis cu adresa nr. 17250 din 25 noiembrie 2019, 

-referatul de aprobare al Primarului comunei Sântandrei nr. 1656/07.02.2020,  

- raportul de specialitate nr. 1722/10.02.2020,  

- avizul consultativ al Comisiei de învățământ;  

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al 

României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu 14 voturi “pentru”, fără voturi “împotrivă”, fără “abţineri”, din 

totalul de 14 consilieri locali prezenți la ședință,  

HOTĂRĂȘTE: 

 

    Art.1. Se aprobă rețeaua școlară de învățământ ce va funcționa la nivelul U.A.T. Comuna 

Sântandrei, în anul școlar 2020– 2021, conform Anexei la prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta se comunică cu: Instituţia Prefectului – Județul Bihor_____Inspectoratul Școlar 

Județean Bihor_____Școala Gimnazială nr. 1 Sântandrei_______Primar_______Afișare______Dosar 

special de şedinţă. 
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