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H O T Ă R Â R E A    NR. 14 

din 29 ianuarie 2021 
 

privind aprobarea structurii rețelei școlare a unităților de învățământ 
preuniversitar din raza teritorială a Orașului Chișineu Criș pentru anul școlar 

2021 -2022 
 

 
Consiliul Local al Oraşului Chişineu Criş, întrunit în şedinţă ordinară în data 

de 29.01.2021, 
Având în vedere: 

- Inițiativa Primarului Orașului Chișineu Criș, d-l Chereji Florin Flavius, exprimată prin 

referatul de aprobare; 

- Raportul d-nei Scorțe Florina – secretar general al Orașului Chișineu Criș; 

- Solicitările formulate de către unitățile de învățământ cu personalitate juridică de pe 

raza orașului Chișineu-Criș ca urmare a solicitării Inspectoratului Școlar Genral Arad, 

privind elaborarea proiectului rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar 

din raza teritorială a Orașului Chișineu Criș pentru anul școlar 2021 -2022 și înaintarea 

acestuia Inspectoratului Școlar Județean pentru emiterea avizului conform; 

- Avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean Arad pentru structura rețelei școlare a 

unităților de învățământ preuniversitar din raza teritorială a Orașului Chișineu Criș 

pentru anul școlar 2021 -2022, comunicat prin adresa nr. 2246/16/22.12.2020; 

În conformitate cu prevederile: 

- art. 61, alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale; 

- prevederile Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 5599/21.09.2020 privind 

fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa 

efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum 

și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ 

preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022 ; 

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7)  lit. a  din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 

privind Codul administrativ; 

- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din domeniul juridic și al Comisiei de 

specialitate din domeniul învăţământ sănătate, cultură, protecţie socială, sport şi 

agrement pe lângă Consiliul Local al Orașului Chișineu-Criș; 



- 13 voturi pentru din totalul de 14 consilieri locali în funcție și 1 mandat de consilier local 

încetat, la ședință fiind prezenți 13 consilieri locali 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) coroborat cu prevederile art. 139 din O.U.G. nr. 57 

din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  

 

Art. 1. Se aprobă structura rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din raza 

teritorială a Orașului Chișineu Criș, pentru anul școlar 2021 -2022, ca urmare a emiterii 

avizului conform de către Inspectoratul Școlar Județean Arad, conform Anexei nr. 1 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2.  Hotărârea se comunică: 

- Instituției Prefectului – Județul Arad;  

- Primarului Orașului Chișineu Criș; 

- Inspectoratului Școlar Județean Arad; 

- Instituțiilor de învățământ cu personalitate juridică de pe raza Orașului Chișineu Criș. 
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