
ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

ORASUL SEBIS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR. 76 

DIN 25.09.2019 

 

privind  Proiectul pentru organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, 

particular acreditate/autorizate, pentru activitati extrascolare de pe raza orasului Sebis, pentru anul 

scolar 2020-2021 

 

                 Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara, 

                 Avand in vedere: 

-  initiativa domnului viceprimar cu atributii de primar, Radu Demetrescu, exprimata in 

referatul de aprobare inregistrat la nr. 6035/19.09.2019 

-   Adresa nr. 2292/11.09.2019 a Inspectoratului Scolar Judetean Arad, inregistrata la Primaria 

orasului Sebis la nr. 5924 din 16.09.2019, prin care solicita transmiterea proiectului de 

hotarare privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si 

particular care vor functiona in anul scolar 2020-2021 pe raza UATO Sebis 

-   Adresa nr. 1157 din 16.09.2019 a Liceului Teoretic Sebis, inregistrata la Primaria orasului 

Sebis la nr. 5932 din 16.09.2019, prin care inainteaza propunerea pentru Proiectul privind 

reteaua scolara de pe raza orasului Sebis, pentru anul scolar 2020-2021. 

-     Adresa nr. 54 din 16.09.2019 a Clubului Copiilor Sebis cu Filiala Ineu, inregistrata la 

Primaria orasului Sebis la nr. 5934 din 16.09.2019, prin care inainteaza propunerea pentru 

Proiectul privind Reteaua scolara de pe raza orasului Sebis pentru anul scolar 2020-2021 

-    Adresa nr. 150 din 18.09.2019 a Gradinitei cu Program Normal nr. 2 ,,Samariteanul’’ 

Sebis, prin care transmit reteaua scolara pentru anul scolar 2020-2021 inregistrata la primaria 

orasului Sebis la nr. 5995/18.09.2019 

-   Raportul intocmit de catre compartimentul de specialitate din cadrul Primariei orasului 

Sebis inregistrat la nr. 6036/19.09.2019 

-   Prevederile art.19, art. 61, art. 95 alin.1 litera o) din Legea nr.1/2011 a educatiei nationale, 

actualizata 

-  Prevederile art. 24 din Ordinul M.E.N. nr. 5090/30.08.2019 pentru aprobarea Metodologiei 

privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat evidenta 

efectivelor de anteprescolari, prescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant 

particular, precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de 

invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2020-2021 si a Anexei la ordin. 

-    Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, Cartea I, Titlul IV-privind 

persoana juridica 

-    avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orasului Sebis 

-    Prevederile art. 129 alin 2 litera d, alin.7 litera a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ  Raportele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Sebis 

         In temeiul art. 196 alin (1), lit a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  

 

HOTARASTE: 

                ART.1.   Se propune Proiectul privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant 

preuniversitar de stat, particular acreditate/autorizate, pentru activitati extrascolare de pe raza orasului 

Sebis, care vor functiona in anul scolar 2020-2021, in vederea emiterii avizului conform de catre  

Consiliul de Administratie al Inspectoratului Scolar Judetean Arad. 



                

 

 

 

              ART.2.  Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre unitatile de invatamant 

preuniversitar de stat, particular acreditate/autorizate, pentru activitati extrascolare de pe raza orasului 

Sebis. 

              ART.3.     Prezenta hotarare se comunica cu: 

                                -Unitatile de invatamant preuniversitar de stat, particular acreditate/autorizate, 

pentru activitati extrascolare de pe raza orasului Sebis 

                                - Primarul orasului Sebis 

                                - Institutia Prefectului-Judetul Arad 
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