
 

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A   

Nr.5  din 30 ianuarie 2018 
 

pentru aprobarea Rețelei  școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și 

particular din comuna Ogra, pentru anul şcolar 2018-2019 

 

Consiliul Local al comunei Ogra , întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 

ianuarie 2018; 

 Având în vedere: 

 -Raportul de specialitate nr.______/________01.2018 la proiectul de hotărâre 

pentru aprobarea  Rețelei  școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și 

particular din comuna Ogra,pentru anul şcolar 2018-2019, 

 -Adresa Inspectoratului Școlar Județean Mureș nr. 12.816/15.12.2017, privind 

acordarea avizului conform pentru unitățile de învățământ preuniversitar din U.A.T. 

Ogra, înregistrată la comuna Ogra  cu nr.6.819/18.12.2017, 

 Ținând cont de prevederile: 

- art.19 alin.(4) şi art.61 alin.(2) şi alin.(5) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei 

naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

-art.22 alin.(1) și (2) din Ordinul M.E.N nr.5472/2017 privind aprobarea 

Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învățământul 

preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile 

de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării 

rețelei unităților de învătământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct.1 din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1)  şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 

hotărăş te :  
 

Art. 1. - Se aprobă  Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de 

stat și particular din comuna Ogra  pentru anul şcolar 2018-2019, conform Anexei nr.1,  

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire  a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 

comunei Ogra.  
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