ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA ŞINCAI
Comuna ŞINCAI, localitatea Şincai,str.Principală nr. 156
Judeţul Mureş, cod poştal 547595
Telefon/Fax: 0265 –427 201 e-mail: sincai@cjmures.ro
Nr. 2660/23.11.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea „Structurii rețelei școlare de pe raza teritorială a comunei ȘINCAI”, pentru
anul școlar 2021-2022
Consiliul local al comunei Șincai, jduețul Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,
Având în vedere
‐adresa Inspectoratului Școlar Juțean Mureș nr. 825/01.10.2020 privind organizarea rețelei școlare
pentru anul școlar 2021 – 2022.
‐ adresa Inspectoratului Școlar Juțean Mureș nr.8876/06.11.2020 privind organizarea rețelei școlare
pentru anul școlar 2021 – 2022.
‐ Raportul argumentativ nr. 1084/11.11.2020, privind structura rețelei școlare a unităților de învățămănt
preuniversitar de pe raza teritorială a Comunei Șincai pentru anul școlar 2021‐2020 a Școli Gimnaziale
Șincai
În conformitate cu prevederile art. 61 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 și Metodologia
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 aprobată prin OMEN nr. 5599/21.09.2020,
‐ art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în Administrația publică, republicată
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2), lit. d), alin.(7), lit. a), alin.(14) şi art. 196 alin. (1)
lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ

Hotărăște:
Art. 1. Se aprobă „Structura rețelei școlare de pe raza teritorială a comunei Șincai pentru anul
2021 – 2022.
Unitatea școlară cu personalitate juridică
Unități școlare arondate - structuri
Grădinița cu Program Normal Șincai, strada
Școala Gimnazială Șincai, strada Principală,
Principală, numărul 73, localitatea Șincai, județul
numărul 75, localitatea Șincai, Județul Mureș, cod
Mureș, cod poștal 547595;
poștal 547595, tel/fax 0265427213, ePRE/
mail:ssincai@yahoo.com;
PRI/GIM
Art. 2. Secretarul comunei Șincai va comunica prezenta hotărâre Priamarului comunei Șincai,
unităților de învățământ pentru ducere la îndeplinire, Inspectoratului Școlar Județean Mureș și Instituției
Prefectului Județului Mureș pentru verificarea legalității.
PRIMAR
VASILE POP
Viză de legalitate,
Secretarul general delegat
Onac Dan – Cristian
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REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de hotărare privind aprobarea „Structurii rețelei școlare de pe raza teritorială
a comunei ȘINCAI”, pentru anul școlar 2021-2022

Având în vedere
‐ adresa Inspectoratului Școlar Juțean Mureș nr. 825/01.10.2020 privind organizarea rețelei de
învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021 – 2022.
‐ adresa Inspectoratului Școlar Juțean Mureș nr.8876/06.11.2020 privind organizarea rețelei școlare
pentru anul școlar 2021 – 2022.
‐ Raportul augumentativ nr. 1084/11.11.2020, privind structura rețelei școlare a unităților de învățămănt
preuniversitar de pe raza teritorială a Comunei Șincai pentru anul școlar 2021‐2020 a Școli Gimnaziale
Șincai
În conformitate cu prevederile art. 61 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 și Metodologia
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 aprobată prin OMEN nr. 5599/21.09.2020, având în vedere recesământul realizat la data de
01.10.2020 pe raza Comunei Șincai propunem următoarea rețea școlară pentru anul școlar 2021‐ 2022:

Unitatea școlară cu personalitate juridică
Școala Gimnazială Șincai, strada Principală,
numărul 75, localitatea Șincai, Județul Mureș,
cod poștal 547595, tel/fax 0265427213, email:ssincai@yahoo.com; PRI/GIM

Unități școlare arondate - structuri
Grădinița cu Program Normal Șincai, strada
Principală, numărul 73, localitatea Șincai,
județul Mureș, cod poștal 547595; PRE/

Având în vedere cele expuse, supunem aprobării Consiliului local proiectul de hotărâre alăturat.

PRIMAR
VASILE POP
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Raport de specialitate
la Proiectul de hotărare privind aprobarea „Structurii rețelei școlare de pe raza teritorială
a comunei ȘINCAI”, pentru anul școlar 2021-2022

Având în vedere

‐ adresa Inspectoratului Școlar Juțean Mureș nr. 825/01.10.2020 privind
organizarea rețelei de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021 – 2022.
‐ adresa Inspectoratului Școlar Juțean Mureș nr.8876/06.11.2020 privind
organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2021 – 2022.
‐ Raportul augumentativ nr. 1084/11.11.2020, privind structura rețelei școlare a
unităților de învățămănt preuniversitar de pe raza teritorială a Comunei Șincai
pentru anul școlar 2021‐2020 a Școli Gimnaziale Șincai
În conformitate cu prevederile art. 61 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 și
Metodologia 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 aprobată prin OMEN nr. 5599/21.09.2020,
Proiectul de hotărare privind privind aprobarea „Structurii rețelei școlare de pe
raza teritorială a comunei ȘINCAI”, pentru anul școlar 2021‐2022 îndeplinește
condițiile legale și de oportunitate drept urmare se acordă aviz favorabil.
SECRETAR GENERAL U.A.T delegat
ONAC DAN - CRISTIAN

