
CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA                                                   
JUDEŢUL ARAD    

PROIECT nr.________/________ 
H O T Ă R Â R E A   NR.   
Din data de  _____________ 

privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
pentru anul şcolar 2020-2021 ,de pe raza comunei Livada , judeţul Arad  

 
Consiliul Local al Comunei Livada:  

  Având în vedere: 
- referatul de specialitate  
- expunerea de motive a primarului comunei  
- Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 5090/30.08.2019 pentru aprobarea 
Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul 
preuniversitar de stat , evidența efectivivelor de preşcolari şi elevi școlarizați în unitățile 
de învăţământ particular , precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării 
reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021   
- avizul ISJ Arad nr. 332/37/13.12.2019 
-  prevederile art. 19 alin. 4 şi art. 61 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale  
- prevederile art 129 alin 7 lit. a OUG nr. 57/2019 privind codul administrative ,  
- aprobat cu ______________ de voturi 
In temeiul  art. 139  din Codul administrativ , aprobat prin OUG nr. 57/2019 
 
 HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1. Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
pentru anul şcolar 2020-2021 ,de pe raza comunei Livada , judeţul Arad conform anexei 
ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Prezenta se comunică cu : 

- Prefectura judeţului Arad  
- Primarul comunei Livada  
- Inspectoratul Școlar Județean Arad 

 
 
Inițiator de proiect                                                                         Contrasemnat  
  Bimbo Iosif                                                                          secretar general al comunei  
              Răcănel Ionela Nadia                                                   
                                                                        
    



 
 
 
          Anexa nr. 1 
 
 

REŢEAUA ŞCOLARĂ  
A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN COMUNA LIVADA JUD. 

ARAD  

 
 
 
 

Unitatea de 
învâţământ cu 
personalitate 

juridică 

Unitatea de 
învâţământ fără 

personalitate 
juridică 

Nivel de 
şcolarizare 

Adresă 

ŞCOALA 
GIMNAZIALĂ 

 PRI, GIM Livada nr. 80-81 tel. 
0257/381053, 

scoala1livada@yahoo.com 
- GRĂDINIŢA CU 

PROGRAM  
PRELUNGIT  
SÎNLEANI  

PRE Com. Livada , sat 
Sînleani, nr. 39A, tel 

0257381846 

- GRĂDINIŢA CU 
PROGRAM 
NORMAL 
LIVADA 

PRE Com. Livada , sat Livada, 
nr. 62, tel. 0257381613  

 
 
 
 
 
Inițiator de proiect                                                                         Contrasemnat  
Bimbo Iosif                                                                             secretar  general al comunei   
              Răcănel Ionela Nadia                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Referat de aprobare 

 

 

   Având în vedere adresa prevederile Ordinului Ministerului Educației 
Naționale nr. 5090/30.80.2019 pentru aprobarea Metodologiei privind 

fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat , 
evidența efectivivelor de preşcolari şi elevi școlarizați în unitățile de învăţământ 
particular , precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei 
unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021  și a 

prevederilor art. 19 alin. 4  ”Pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi 
formare profesională, autorităţile administraţiei publice locale, în baza avizului 

conform al inspectoratelor şcolare, aprobă organizarea, funcţionarea şi, după caz, 
dizolvarea unor structuri de învăţământ, fără personalitate juridică - ca părţi ale 
unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică - şi subordonate aceluiaşi 
ordonator principal de credite, în condiţiile legii”  ;  în vederea emiterii avizului şi 
fundamentarea cifrei de şcolarizare vă comunicăm faptul că faţă de anul şcolar 
2020-2021 a fost   emis avizul fără modificări fată de solicitarea noastră.   

 

Având în vedere cele menționate anterior propun Consiliului local Livada 
aprobarea acestui proiect de hotărâre.  
 

 

 

PRIMAR  

BIMBO IOSIF    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Raport de specialitate  
 
 

 
 
 Subsemnata Răcănel Ionela Nadia , secretar al comunei Livada  , în urma 
analizei proiectului de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021, de pe raza 
comunei Livada, judeţul Arad , prevederile Ordinului Ministerului Educației 
Naționale nr. 5090/30.08.2019 pentru aprobarea Metodologiei privind 
fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat , 
evidența efectivivelor de preşcolari şi elevi școlarizați în unitățile de învăţământ 
particular , precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei 
unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021 și a avizului 
favorabil nr. 3332/37/13.12.2019  emis de Inspectoratul Școlar Județean Arad 
consider necesar aprobarea acestui proiect de hotărâre.  
 
 
 
  

Întocmit  
Secretar gerenal al comunei  

 Răcănel Ionela Nadia  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie 
socială, activităţi sportive şi de agrement 

 
 

 

HOTĂRÂRE DE AVIZARE 

Din data de______________ 

 

Cu privire la  aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021 ,de pe raza comunei Livada , judeţul 

Arad 

 

 

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi: 
- Pavel Alin Cosmin-presedinte  

-  Stoia Nelu Gabriel  

- Petre Daniel Florin  

  

 

 

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea organizării reţelei 
şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021 ,de 
pe raza comunei Livada , judeţul Arad, hotărâre care se 
avizează________________. 

 

 

Preşedinte Secretar 

      Pavel Alin Cosmin                                                          Petre Daniel Florin    

 

 

 

 


	Din data de  _____________

