
 
 

Avizat 
Secretar general 

al comunei Bogdand, 
Temian Simona 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE          
CONSILIUL LOCAL AL               
COMUNEI BOGDAND 
Nr. 490/SG/26.11.2020 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
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____________; 

Având în vedere: 
Referatul de aprobare nr.491/SG/26.11.2020; 
Solicitarea nr. 5608/11.11.2020 adresată de Inspectoratul Școlar Judeșean Satu 

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

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. _____/__________ emis de Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu 
Mare; 

În temeiul prevederilor art.129, alin.(1), alin.2.lit.b), alin.(4), 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.- Hotărârea se comunică: 
- Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare; 
- Primarului  comunei Bogdand; 
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare; 
- Şcolii Gimnaziale „Petri Mor” Bogdand; 
- Publicului prin afişare. 

 
Adoptată în şedinţa ordinară din_______________. 

Inițiator: 
PRIMARUL COMUNEI, 

Aurel Bojan 
( p r e n u m e l e  ş i   n u m e l e ) 

L.S 



red/tehn: T.S. 
1 pag./6 exp. 

 
 

Anexa la Proiectul de hotărâre  nr. 490/SG/26.11.2020 
 

      Avizat 
Secretar general 

al comunei Bogdand, 
Temian Simona 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE         
CONSILIUL LOCAL AL  
COMUNEI BOGDAND 
 
 
 
 

REŢEAUA ŞCOLARĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022 
COMUNA BOGDAND 

 
 
 

 
Nr.crt. 

 
Comuna 

 
Unitatea cu personalitate 

juridică 

 
Structura şcolară 

arondată 
 

 
 
 
 
1. 
 

 
 
 
 
BOGDAND 

 
 
 
Şcoala gimnazială „PETRI MOR” 
Bogdand 

 
Şcoala gimnazială Babţa 
 

 
Şcoala primara Corund 
 

 
Şcoala Primară Ser 
 

 
 

 
Inițiator: 

PRIMARUL COMUNEI, 
Aurel Bojan 
( p r e n u m e l e  ş i   n u m e l e ) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 
PRIMARUL COMUNEI BOGDAND 
 

Nr.491/SG/26.11.2020 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul Hotărârii Consiliului Local privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat din comuna Bogdand, în anul şcolar 2021-2022   
 
 

Prezentul referat de aprobare are la bază prevederile art. 6 alin. (3), art. 30 alin. 
(1) lit. c) și alin. (3) și art. 31 alin. (1) și (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, reprezentând instrumentul de prezentare și motivare a 
proiectului Hotărârii Consiliului Local privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din comuna Bogdand, în anul şcolar 2021-2022. 

Potrivit prevederilor art.61, alin.(1) şi (2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, 
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, autorităţile publice  locale 
trebuie să-și însuşească şi să aprobe organizarea reţelei şcolare din unităţile 
administrativ teritoriale pentru anul şcolar 2021-2022. În prealabil însă Inspectoratele 
şcolare judeţene trebuie să acorde avizul conform pentru propunerea de organizare a 
reţelei şcolare în U.A.T. 

Am iniţiat acest proiect de hotărâre în urma consultărilor cu conducerea Şcolii 
Gimnaziale “Petri Mor” din Bogdand, cu directorul acestei şcoli cu personalitate juridică 
care, faţă de anul şcolar 2020-2021,  nu a propus modificări în structura şcolară din 
U.A.T. Bogdand. 

În două localităţi, Bogdand și Babţa vor funcţiona  şcoli gimnaziale, iar în satele 
Corund și Ser şcoală primară. Elevii de gimnaziu din localitatea Corund vor fi transportați 
cu microbuzul școlii la școala din satul Babța,iar elevii de ciclul doi din localitatea Ser vor 
fi transportaţi cu microbuzul şcolar la şcoala din reşedinţa de comună.   

Faţă de cele relatate mai sus, vă rog să analizaţi şi să hotărăţi asupra proiectului 
Hotărârii Consiliului Local  privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din comuna Bogdand, în anul şcolar 2021-2022. 

În temeiul prevederilor dispoziţiilor art.129, alin.(1), alin.2.lit.b), alin.(4), lit. a) şi 
art.139 din OUG nr. 75/2019 privind Codul administrativ, propun Consiliului local al 
comunei Bogdand, adoptarea proiectului de hotărâre  aşa cum este anteredactat. 

 
 

PRIMARUL COMUNEI, 
Aurel Bojan 
( p r e n u m e l e  ş i   n u m e l e ) 

L.S 
 


