
JUDETUL MARAMURES 

CONSILIUL LOCAL ORASENESC  SEINI                                               
 

 

 

 H O T A R A R E A nr. 67 /2013  

Privind reorganizarea retelei scolare pe raza orasului Seini 

 incepand cu anul scolar 2014-2015;  

 

Consiliul local orasenesc Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 18.12.2013; 
 

Având în vedere : 

- Adresa nr. 7876 / 2013 a Inspectoratului Scolar Judetean Maramures cu privire la 

reoganizarea retelei scolare;  

- Expunerea de motive prezentata de primarul orasului Seini ; 

- Proiectul de hotarare; 

-   Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini ; 

-   Avizul secretarului orasului ; 

      In temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, 

republicata;  

     In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 a educatiei nationala cu modificarile si 

completarile ulterioare, a HG 72/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

determinarea costului standar per elev si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de 

inavatamant preunivesitar de stat cu modificarile ulterioare, Ordinul nr. 5454/12.11.2013 

privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de scolarizare si emiterea 

avizului conform in vederea organizarii  retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru 

anul scolar 2014-2015. 

     In baza articolului 36, alin 1 si 2, lit”a”, alin.3, lit.b şi ale art.45, al. 1 si art. 115, al.1, lit. b 

din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificarile şi 

completările ulterioare; 
 

H O T A R A S T E  

 

          Art.1.Se aprobă reorganizarea retelei scolare preunivarsitare de stat pe raza orasului 

Seini, incepand cu anul scolar 2014 – 2015, dupa cum urmeaza:  

          Pe raza orasului Seini va functiona o singura unitate de invatamant cu personalitate 

juridica: Liceul Tehnologic Agricol “Ion Ionescu de la Brad” care va cuprinde 

invatamantul prescolar, primar, gimnazial si liceal. 
  

         Art. 2. Prezenta se comunicǎ la: 

- Institutia Prefectului Judetul Maramureş; 

- Injspectoratului Scolar Judetean Maramures.  

- Scolilor din Seini. 

- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului.  

- Un exemplar se afiseaza.  
 

      Seini la 18.12.2013 
 

                             Presedinte de sedinta,                                       Contrasemneaza, 

                                                                                                     Secretar, Bud Ioan    


