
 

 
ROMANIA 

JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

 
   PROIECT  DE  H O T Ă R Â R E A  nr.  118/ 2020 

privind  aprobarea reţelei unităţilor şcolare de pe raza oraşului Geoagiu în anul şcolar 2021/2022 

 

 Consiliul Local al orasului Geoagiu, judetul Hunedoara; 

 Analizând, referatul de aprobare  al  primarului orașului Geoagiu nr. 119/06.11.2020 prin care 

arată necesitatea aprobării  reţelei unităţilor de învăţământ, în  anul şcolar 2021/2022 la nivelul orasului 

Geoagiu,  în aceeași structură ca și în anul 2020/2021,    

 Reținând Avizul conform acordat de Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara nr. 

__________________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. 5599/21.09.2020 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 2021-2022,   

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 menține reţeaua unităţilor de învăţământ, în  anul şcolar 2021/2022 la nivelul 

orasului Geoagiu, în aceeași structură din anul școlar 2020/2021,  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 

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, 06.11.2020  

 

 

  INITIATOR,                                                                                             AVIZAT, 

       Primar,                                                                                             Secretar General, 

ec. Cărăguț Vasile                                                                                  Jr. Cimpoeșu Maria 

 

 

 

 

 



JUDEŢUL HUNEDOARA 

     ORAŞUL GEOAGIU 

            PRIMAR 

 Nr. 119/ 06.11.2020 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind  aprobarea reţelei unităţilor şcolare de pe raza oraşului Geoagiu în anul şcolar 2021 / 2022 

 

Organizarea reţelei şcolare - este procesul de cuprindere a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

autorizate/acreditate de stat şi particular, precum şi a furnizorilor de educaţie autorizaţi să funcţioneze 

provizoriu care funcţionează în anul şcolar următor pe raza unităţii administrativ-teritoriale respective. 

Organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular se realizează 

prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, a consiliului judeţean, cu avizul conform al inspectoratului 

şcolar/Ministerului Educaţiei Naţionale, după caz. 

Obţinerea avizului conform este obligatorie, lipsa acestuia atrăgând nulitatea hotărârii consiliului local 

sau, după caz, a consiliului judeţean prin care este organizată reţeaua şcolară. 

Organizarea reţelei şcolare se realizează, în ordine, cu respectarea următoarelor etape: 

a)realizarea proiectului de reţea şcolară de către consiliul local/consiliul judeţean; 

b)transmiterea proiectului de reţea şcolară, însoţit de un raport argumentativ privind structura reţelei 

şcolare propuse să funcţioneze în anul şcolar următor, realizat de către consiliul local/consiliul judeţean, 

de către primar/preşedintele consiliului judeţean, către inspectoratul şcolar/Ministerul Educaţiei 

Naţionale, cu solicitarea de emitere a avizului conform, potrivit prevederilor legale; 

c)transmiterea către autorităţile administraţiei publice locale (primarul şi consiliul local, respectiv 

preşedintele consiliului judeţean şi consiliul judeţean) a listei unităţilor de învăţământ pentru care se 

acordă aviz conform, precum şi a listei unităţilor de învăţământ pentru care nu se acordă aviz conform 

(însoţită de un raport care conţine motivele neacordării avizului conform şi propuneri privind organizarea 

acestora); 

d)aprobarea, prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, a consiliului judeţean, a reţelei şcolare pe 

baza avizului conform al inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei Naţionale. 

Organizarea reţelei şcolare se realizează anual. 

Având în vedere comunicarea Liceului Tehnologic Agricol Al. Borza Geoagiu prin care se  propune 

menținerea reţelei şcolare în aceeași structură pe care a avut-o și în anul școlar 2020-2021: 

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 

 

   Faţă de considerentele prezentate am iniţiat un proiect de hotărâre pe care vi-l supun spre dezbatere 

şi aprobare. 

 

  

                                                                                   Primar, 

                                                                            Ec. Cărăguț Vasile 

 


