ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU-MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂMĂRZANA

HOTĂRÂREA NR. 61/2021
privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat
din comuna Cămărzana, pentru anul şcolar 2022-2023
Consiliul Local Cămărzana
Având în vedere
- Referatul de aprobare nr. 4357/08.12.2021 și Proiectul de hotărâre nr. 4358/
08.12.2021 ale primarului comunei Cămărzana
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului și Raportul comisiei de specialitate a Consiliului local Cămărzana
- Avizul conform nr. 7833/21.12.2021 al Inspectoratului Școlar Județean Satu-Mare
- Nota de fundamentare a Școlii Gimnaziale Cămărzana, nr. 507/26.11.2021,
înregistrată la Primăria Cămărzana cu nr. 4355/08.12.2021
- Prevederile art.19 alin.(4), art.61 alin.(2) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu
modificările și completările ulterioare
- OMEC nr. 5511/2021 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
2022-2023, art. 20 lit.”a”, art. 24 şi art.25 alin.(1)
- Ordinul nr. 3062/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare a claselor din
învăţământul preuniversitar în regim simultan
În temeiul prevederilor art.129 alin.(2), lit.”d” coroborat cu alin.(7) lit.”a”, art.139
alin.(1), art.196 alin.(1) lit.”a”, art.243 alin.(1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare

HOTĂRĂŞTE:
Art 1.
Art 2.
Art 3.

Se aprobă organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de
stat din comuna Cămărzana, pentru anul şcolar 2022-2023, conform Anexei nr.1
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează directorul Școlii
Gimnaziale Cămărzana și primarul Comunei Cămărzana.
Hotărârea se comunică la: Instituția Prefectului – Județul Satu Mare, Inspectoratul
Școlar Județean Satu-Mare, Școala Gimnazială Cămărzana.
Cămărzana: 22.12.2021
Preşedinte de şedinţă,
consilier,
Bâle Vasile

Contrasemnează,
secretar general al UAT ,
Honca Cristina-Mariana

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(1)
administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Total consilieri: 11

Prezenți:11

Absenți:0

Pentru:11

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Împotrivă:0

Abținere:0

