
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA BOGDAND 
CONSILIUL LOCAL 

      
 HOTARAREA NR. 5/2021 

privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna 
Bogdand, în anul şcolar 2021-2022  

 
Consiliul local al comunei Bogdand întrunit în şedinţa ordinară la data de 28.01.2021; 

Având în vedere: 
Referatul de aprobare nr. 491/SG/26.11.2020 al primarului comunai Bogdand  
Raportul de specialitate 20/SG/10.01.2021 întocmit de către Secretarul general al 

comunei Bogdand,  
Avizul Comisiei de specialitate nr. 105/SG/28.01.2021 din cadrul Consiliului local al 

comunei Bogdand; 
În conformitate cu prevederile art.9,alin.2, alin.4 şi alin.5, art.10, alin.2, art.19, alin.1-

4, art.20 din Legea nr.1/2011- Legea educaţiei naţionale, coroborate cu prevederile Ordinului 
M.E.C. nr.5599/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de 
şcolarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și 
elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum şi emiterea avizului conform în 
vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-
2022; 

Avizul conform nr. 5841/21.12.2020 emis de Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare, 
înregistrat sub nr.2861/29.12.2020 ; 

În temeiul prevederilor art.129, alin.(1), alin.2.lit.a), şi art.139 din OUG nr. 75/2019 
privind Codul administrativ, 

H O T Ă R  Â Ş T E: 
 

Art.1.- Se aprobă organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 
din comuna Bogdand, în anul şcolar 2021-2022, conform Anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2.- Primarul comunei Bogdand va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri. 

  Art.3.Prezenta Hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al comunei 
Bogdand, în termenul prevăzut de lege:  

• Primarului comunei Bogdand,  

• Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare,  
• Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare; 
• Şcolii Gimnaziale „Petri Mor” Bogdand; 
• Publicului prin afişare. 
Adoptată în şedinţa ordinară din 28.01.2021. 
 
 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,         L.S.                        CONTRASEMNEAZĂ: 
NAGY IULIANA                             SECRETARUL GENERAL AL   

COMUNEI BOGDAND, 
 -consilier local-                 TEMIAN SIMONA 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 
privind Codul Administrativ. 
Nr.total al consilierilor în funcţie: 11 ; 



Nr.total al consilierilor prezenţi; 11; 
Nr.total consilieri absenţi: 0 ; 
Voturi pentru: 11; 
Voturi împotriva: 0 ; 
Abţinere:0. 

 

 
 


