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                                                               CONTRASEMNAT SECRETAR GENERAL AL  
                                                            COMUNEI  CICÂRLĂU 

                                                          Georgela POP  
     

PROIECT  DE HOTĂRÂRE    NR. 89  / 2019  
privind  aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de pe 

raza Comunei Cicârlău pentru anul școlar 2020-2021   

 

            Primarul  comunei Cicârlău, judetul Maramures  , ,având în vedere prevederile : 
a) art. 120 alin. (1)  și art. 121  din Constituția României, republicată; 
b) art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare;  
      f)  Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenta decizională în administratia 
publică;  
      g) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

    h) Legea nr. 24/2000 privind normele  de tehnică legislativă pentru elaborarea  actelor 
normative, republicată, cu modificările si completările ultarioare; 

  Luând act de :  
 - proiectul de hotărâre initiat de către primarul Comunei Cicârlău, însotit de referatul de aprobare 
nr.7676/2019, raportul compartimentului de resort nr.7677 si avizele comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al Comunei Cicârlău; 

- Adresa nr. 8205/16.12.2019  a Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramures,  prin care  acorda 

aviz conform privind  organizarea retelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 

Comunei Cicârlău pentru anul școlar 2020-2021  . 

În temeiul: - art. 61 alin. 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1 din 2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, Ordinul MEN nr. 
5235/02.01.2018 privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi 
emiterea  avizului conform în vederea organizării retelei de învățământ  preuniversitar de stat si 
particular; 

- Art.  129, alin 1 si alin  2 , lit d , art. 196 alin. (1) lit. a  din OG nr. 57/2019,  cu completările 

ulterioare, 

PROPUN 
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 Art.1- Se aprobă organizarea Reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 

comunei Cicârlău, judetul Maramures pentru  anul şcolar 2020-2021,  conform anexei 1, parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

            Art.2- Prezenta hotărâre se comunică: 
              -  Prefecturii judeţului Maramureş, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, 
              -  Primarului comunei Cicîrlău, 

       - Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramures,  

       - Scolii Gimnaziale Cicarlău,  

              -  Locuitorilor comunei Cicîrlău prin afişare si postare pe pagina Web a institutiei  
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