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HOTĂRÂREA  nr. 1 

din 25.01.2022 

Privind aprobarea organizării rețelei școlare de pe raza teritorială a comunei Șincai, județul Mureș, pentru anul 

școlar 2022-2023 

Consiliul local al comunei Șincai, întrunit în şedinţă ordinară de lucru 

Analizând Proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de pe raza teritorială a comunei 

Șincai, județul Mureș, pentru anul școlar 2022-2023, Referatul de aprobare nr. 3217/22.11.2021 precum și Raportul de 

specialitate nr. 3218/22.11.2021; 

 - avizul comisiei de specialitate, 

- avizul Inspectoratului Școlar Județean Mureș nr. 10135/23.12.2021 

Luând act de adresa nr. 741/08.11.2021 și adresa nr. 10071/19.11.2021 emisă de către Inspectoratul Școlar Județean 

Mureș, înregistrată la sediul instituției noastre sub nr. 3209/19.11.2021;  

Ținând cont de adresa de înaintare a proiectului de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de pe raza 

teritorială a comunei Șincai, județul Mureș, pentru anul școlar 2022-2023, transmisă de către Primăria comunei Șincai sub 

nr. 3220/22.11.2021; 

 

Având în vedere prevederile: 

- art. 61 alin. (2) și alin. (21) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;  

- Metodologiei din 2021 privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, 

evidenţa efectivelor de antepreşcolari/preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea 

avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2022-2023, aprobată 

prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.  5511/2021. 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit d) coroborat cu alin. (7) lit. a),  ale art. 139 alin. (1), art. 196, alin. (1), 

lit. a, art. 198, alin. (1) și alin. (2) și ale art. 200, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se aprobă organizrea rețelei școlare cuprinzând unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza 

comunei Șincai pe anul 2022-2023, după cum urmează:  

Unitatea școlară cu personalitate juridică Unități școlare arondate - structuri 

Școala Gimnazială Șincai, Strada Principală, numărul 

75, localitatea Șincai, Județul Mureș, cod poștal 547595, 

tel/fax 0265427213, e-mail:ssincai@yahoo.com; 

PRI/GIM 

Grădinița cu Program Normal Șincai, strada Principală, 

numărul 73, localitatea Șincai, județul Mureș, cod poștal 

547595; PRE/ 

 Art. 2. Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se mandatează Primarul comunei Șincai, domnul Vasile 

Pop. 

Art.3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se 

înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija Secretarului General U.A.T Șincai, 

delegat,  Primarului comunei Șincai, Instituției Prefectului Județul Mureș pentru verificarea legalității, Inspectoratului Școlar 

Județean Mureș, și se publică pe pagina de internet a instituției www.primariasincai.ro. 

  

            Contrasemnează,                                                                                              Președinte de ședință, 

p. SECRETAR GENERAL U.A.T                                                                         NEGREA ALEXANDRU 

     ONAC DAN – CRISTIAN 
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