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H O T Ă R Â R E 
 
privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din comuna Hidiselu 

de Sus pentru anul şcolar 2020-2021 
 

Având în vedere: 
-  Referatul de aprobare intocmit de primarul comunei Hidiselu de Sus; 
-  Raportul nr. 6022/27.11.2019 întocmit de catre dna Foica Natalia, inspector in 

cadrul Compartimentului Asistenta Sociala; 
-  Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

           - Avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor, inregistrat cu numarul 
6005/26.11.2019; 

Tinand cont de prevederile: 
- Ordinului nr. 5090/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind 

fundamentarea cifrei de scolarizare pentru învatamântul preuniversitar de stat, evidenta 
efectivelor de prescolari si elevi scolarizati în unitatile de învatamânt particular, 
precum si emiterea avizului conform în vederea organizarii retelei unitatilor de 
învatamânt preuniversitar pentru anul scolar 2020-2021; 

- Art.19 alin. (4), art. 61 alin. (1), alin. (2) şi ale art. 101 din Legea educaţiei 
naţionale cu nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 În temeiul dispozițiilor  art. 129 alin (1), alin (2) lit. d), alin. (7) lit. a) si ale art. 
196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și 
completările ulterioare, 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HIDISELU DE SUS 
 

H O T Ă R Ă S T E : 
 

Art.1. Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar din comuna 
Hidiselu de Sus pentru anul şcolar 2020-2021 conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se asigura finantarea unitatilor de invatamant de stat care functioneaza 
cu efective sub limitele prevazute de lege. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
incredinteaza primarul comunei Hidiselu de Sus. 

Art.4. Prezenta hotarare se comunica cu: 
- Institutia Prefectului - Judetul Bihor 
- Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor 
- Primarul comunei Hidiselu de Sus 
- La dosar 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA              CONTRASEMNEAZA 
           Alexandru Tirla                                                             p. SECRETAR 
                                                                                          Emanuel Dringo 
Nr. 83 
Hidiselu de Sus, 18 decembrie 2019 
 

Aceasta hotarare a fost adoptata cu____voturi pentru,____voturi impotriva si____abtineri din numarul total de 13 consilieri 


