
 
JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL 
COMUNA  SINCAI  
Nr 2300 din 15 .11 2018  

PROIECT  DE  HOTARARE  

din 15.11 2018 
privind aprobarea “Structurii reţelei şcolare de pe raza teritorială a comunei SINCAI ”, pentru anul 

şcolar -2019-2020 

 
Consiliul local al comunei SINCAI , judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară  din 

luna noiembrie  2018.   
 In conformitate  cu prevederile  art  61 din Legea nr. 1/2011- Legea Educaţiei 
Naţionale şi ale Ordinului MECTS nr 5235/2.10 2018  privind  fundamentarea cifrei de 
şcolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de prescolari si 
elevi  scolarizati  in unitatile de invatamant  particular,precum  si emiterea  avizului conform, 
in vederea  organizarii  reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul 
şcolar 2019-2020,avand in vedere  recesamantul realizat  la data de 1.10 2018 pe raza  
comunei Sincai propunem urmatoarea retea scolara pentru anul  scolar 2019-2020  
  În baza prevederilor art. 36, alin. 2, li. D, alin. 6, lit. a, pct. 1, art. 39, alin.1, 
art. 45, alin.1, coroborate cu art. 115, alin. 1, lit. b, alin. 3, 5, 6 din Legea nr. 215/2001privind 
administraţia publică locală, republicată şi actualizată, 

hotărăşte: 
 Art. 1. Se aprobă „Structura reţelei şcolare de pe raza teritorială a comunei  Sincai 
pentru anul 2019-2020 
Unitatea scolara cu personalitate juridica Unitati scolare arondate-structuri 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, SINCAI , str. 
Principală, nr. 148 tel. /fax427213,  
Email: ssincai@yahoo.com 
PRI/GIM 
 

Şscoala Primara  Sincai Finate , str.Scolii , 
nr. 10/ 
Comuna Sincai  jud Mures Cod postal 
547598 
PRI 

 GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL,  
Sincai , str. Principală, nr. 148 A  Loc. Sincai 
jud Mures Cod postal  547595  
 /PRE 
 

 
 Art. 2. Secretarul comunei  Sincai  va comunica prezenta hotărâre Primarului comunei 
Sincai , unităţilor de învăţământ pentru ducere la îndeplinire, Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Mureş şi Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş pentru verificarea legalităţii. 
 
                       PRIMAR 
                                                                                              HUZA GRIGORE 
 

 

 Contrasemnează, 

 Secretar, 

            Suciu Ludovica Emilia  
 



 
 
 
ROM Â N I A 
JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL 
COMUNA  SINCAI      
Nr 2299 din 15.11 2018  
                                             EXPUNERE DE MOTIVE  
   

   
 In conformitate  cu prevederile  art  61 din Legea nr. 1/2011- Legea Educaţiei 
Naţionale şi ale Ordinului MECTS nr 5235/2.10 2018  privind  fundamentarea cifrei de 
şcolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de prescolari si 
elevi  scolarizati  in unitatile de invatamant  particular,precum  si emiterea  avizului conform, 
in vederea  organizarii  reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul 
şcolar 2019-2020,avand in vedere  recesamantul realizat  la data de 1.10 2018 pe raza  
comunei Sincai propunem urmatoarea retea scolara pentru anul  scolar 2019-2020  
 
Unitatea scolara cu personalitate juridica Unitati scolare arondate-structuri 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, SINCAI , str. 
Principală, nr. 148 tel. /fax427213,  
Email: ssincai@yahoo.com 
PRI/GIM 
 

Şscoala Primara  Sincai Finate , str.Scolii , 
nr. 10/ 
Comuna Sincai  jud Mures Cod postal 
547598 
PRI 

 GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL,  
Sincai , str. Principală, nr. 148 A  Loc. Sincai 
jud Mures Cod postal  547595  
 /PRE 
 

 
 Datorita  faptului  ca in localitatea Pusta  numarul  de elevi  de varsta scolara a scazut  
si in anul scolar 2019-2020 vor fi  doar 3 elevi ,propunem desfintarea structurii: 
Scoala  primara, Pusta  Str Principala  loc. Pusta ,comuna Sincai,Judetul Mures, cod  postal 
547595  ; PRI/ 

 
                                                                                                PRIMAR 
                                                                                              HUZA GRIGORE 
 

 
        

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
R O M Â N I A 
JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL 
COMUNA  SINCAI      
Nr 2301  din 15.11 2018  
 
 

    RAPORT DE SPECIALITATE –RAPORT ARGUMENTIV  
privind aprobarea “Structurii reţelei şcolare de pe raza teritorială a comunei SINCAI ”, pentru anul 
şcolar -2019-2020 
 

 In conformitate  cu prevederile  art  61 din Legea nr. 1/2011- Legea Educaţiei Naţionale şi 
ale Ordinului MECTS nr 5235/2.10 2018  privind  fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru 
invatamantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de prescolari si elevi  scolarizati  in 
unitatile de invatamant  particular,precum  si emiterea  avizului conform, in vederea  
organizarii  reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2019-
2020,avand in vedere  recesamantul realizat  la data de 1.10 2018 pe raza  comunei Sincai 
propunem urmatoarea retea scolara pentru anul  scolar 2019-2020  

 
Unitatea scolara cu personalitate juridica Unitati scolare arondate-structuri 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, SINCAI , str. 
Principală, nr. 148 tel. /fax427213,  
Email: ssincai@yahoo.com 
PRI/GIM 
 

Şscoala Primara  Sincai Finate , str.Scolii , 
nr. 10/ 
Comuna Sincai  jud Mures Cod postal 
547598 
PRI 

 GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL,  
Sincai , str. Principală, nr. 148 A  Loc. Sincai 
jud Mures Cod postal  547595  
 /PRE 
 

 
 Datorita  faptului  ca in localitatea Pusta  numarul  de elevi  de varsta scolara a scazut  
si in anul scolar 2019-2020 vor fi  doar 3 elevi ,propunem desfintarea structurii: 
Scoala  primara, Pusta  Str Principala  loc. Pusta ,comuna Sincai,Judetul Mures, cod  postal 
547595  ; PRI/ 
 
 

 
                                                                                                PRIMAR 
                                                                                              HUZA GRIGORE 
 

                                                                                      

 

 

 

 


