ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
Nr. 151 din 31.10.2022
privind aprobarea proiectului organizarii Reţelei Scolare a unitatilor de învaţamânt preuniversitar
din orasul Tautii Magherauş pentru anul scolar 2022-2023.
Consiliul local Tăuţii-Măgherăuş întrunit de în şedinţă ordinară la data de 31.10.2022
Având în vedere:
- adresa Inspectoratului Judetean Maramures nr. 8293 din 18.11.2021, prin care solicită Proiectul privind
organizarea ( reorganizarea) retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat și particular din
raza teritoriala a orasului Tăuţii Măgherăuş, pentru anul 2022-2023.
- adresa al Liceului Traian Vuia - Tăuţii Măgherăuş nr. 2681 din 23.11.2021, privind reorganizarea retelei
scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din raza teritoriala a orasului Tăuţii Măgherăuş , pentru anul 20222023,
- referatul de aprobare al primarului orașului Tăuții Măgherăuș,
- avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean Maramureș nr. 8997 din 21.12.2022,
- Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local,
- Avizul secretarului oraşului Tăuţii Măgherauş,
Ţinând seama de prevederile Ordinul MEN nr, 5511/28.10.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind
fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de
antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului
conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023
În conformitate cu prevederile art. 61, alin 2 Legii educatiei nationale nr. 1/2011, a prevederilor Legii
nr.52/2003, privind transparenţa decizională,
Având în vedere prevederile art. 196 alin 1 lit. a, art. 129 alin 2 lit b șim d, alin 7 literele a-e, din OUG
57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aproba proiectul organizarii Reţelei Scolare a unitatilor de învaţamânt preuniversitar din orasul
Tautii Magherauş pentru anul scolar 2022-2023, conform anexei nr.1, care este parte componenta a prezentei
hotarari
Art.2 –Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Oraşului Tăuţii Măgherăuş
şi Directorul Liceului Tehnologic „Traian Vuia” Tăuţii Măgherăuş.
Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituției Prefectului - judeţul Maramureş;
- Primarul Oraşului Tăuţii-Măgherăuş;
- Directorului Liceului Tehnologic „Traian Vuia” Tăuţii Măgherăuş.
- Inspectoratului Şcolar al Judeţului Maramureş.
- Se aduce publică pe site-ul primăriei orașului Tăuții Măgherăuș.
Președinte de ședință,
Mărieș Bogdan - Ioan

Contrasemnează Secretar general,
Bîndilă Călin-Ioan
Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie
Adoptata cu unanimitate
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