
 

 
ROMANIA 

JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

 
    H O T Ă R Â R E A  nr.  5 / 2020 

privind  aprobarea reţelei unităţilor şcolare de pe raza oraşului Geoagiu în anul şcolar 2020/2021 

 

 Consiliul Local al orasului Geoagiu, judetul Hunedoara; 

 Analizând proiectul de hotărâre nr. 145/21.11.2019, referatul de aprobare  al  primarului orașului 

Geoagiu nr. 145/ 21.11.2019 prin care arată necesitatea aprobării  reţelei unităţilor de învăţământ, în  anul 

şcolar 2020/2021 la nivelul orasului Geoagiu,  în aceeași structură ca și în anul 2019/2020,   Raportul de 

specialitate al Secretarului nr. 5/22.01.2020, precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 

593/30.01.2020, nr. 604/30.01.2020 și nr. 615/30.01.2020; 

 Reținând Avizul conform acordat de Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara nr. 

7061/2/16.12.2019  pentru unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza orașului Geoagiu; 

 În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (4) și art. 61 alin. (2) din  Legea Educaţiei Naţionale nr. 

1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale ORDINULUI MEN nr. 5090/2019 pentru 

aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare 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 învățământ preuniversitar pentru 

anul școlar 2020-2021,   

În baza art. 129 alin. (2) lit. ”d”, alin. (7) lit. ”a”, art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. ”a” 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

HOTĂRĂŞTE 

 

               Art. 1 - Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ, în  anul şcolar 2020/2021 la nivelul orasului 

Geoagiu după cum urmează : 

A. Unitate de învăţământ cu personalitate juridică 

Unitatea de învăţământ cu 

personalitate juridică 

Mediu Nivel de 

şcolarizare 

Adresa 

 

LICEUL TEHNOLOGIC 

AGRICOL „ALEXANDRU 

BORZA”  

URBAN PRE, PRIM, 

GIM, LIC, 

POS, 

Geoagiu,  str. Independentei nr. 47 

 Unităţi de învăţământ fără personalitate juridică (structuri arondate) 

Unitatea de învăţământ 

cu personalitate 

juridică 

Unitatea de învăţământ arondată  Mediu Adresa 

LICEUL 

TEHNOLOGIC 

AGRICOL 

„ALEXANDRU 

BORZA” 

Şcoala primară Aurel Vlaicu URBAN Sat Aurel Vlaicu, nr. 180 

 

Grădiniţa cu program normal 

Homorod Joseni 

URBAN Sat Homorod nr. 18 

Art. 2.  Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ  

nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica : 

- Institutiei Prefectului jud.Hunedoara; 

- Primarului oraşului Geoagiu; 

- Inspectoratului Şcolar al judeţului Hunedoara, Liceului Tehnologic Agricol Geoagiu,  
Geoagiu, 31.01.2020 

        Preşedinte de  şedinţă                                                                      Contrasemnează Secretar General 

    Prof. Bătrâna Oana Roxana                                                                             jr. Cimpoeşu Maria                        

                                                                                                                                   
Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  15  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8 


