
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SEINI 

 
HOTARAREA NR _____ / 2018 

               privind aprobarea retelei scolare ce va functiona incepand cu anul scolar 

2019-2020 pe raza orasului Seini 

Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 18.12.2018 

Avand in vedere : 

- Adresa nr. 7280/27.11.2018 a Inspectoratului Scolar Judetean Maramures cu privire la organizarea 

retelei scolare si adresa nr. 3714/10.12.2018 a Liceului Tehnologic  Agricol  „Alexiu  Berinde”  Seini; 

- Raportul primarului orasului Seini; 

- Avizul conform a1 Inspectoratului Scolar Judetean Maramures; 

- 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, 

cu modificarile st completarile ulterioare; 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 a educatiei nationale 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 invatamant preuniversitar de stat cu 

modificarile ulterioare, Ordinul nr. 5235/2018 privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea 
cifrei de scolarizare si emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant 

preuniversitar pentru anul scolar 2019-2020. 

In baza art. 36 al. 1, al. 2 lit.a, a1. 3 lit. b si art.45 al.1 si art.115 a1.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare : 

 

HOTARASTE 

 

Art.1. Se aproba organizarea retelei scolare preuniversitare de stat pe raza orasului Seini, incepand 

cu anul scolar 2019-2020, dupa cum urmeaza : 

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

respectiv Liceul Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde” Seini care va  cuprinde  invatamantul 

prescolar, primar, gimnazial si liceal. 
Ca structuri ale Liceului Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde” Seini vor functiona:  

- Scoala Primara nr.1, str. N. Balcescu, nr. 2, cu invatamant primar ; 
- Scoala nr. 2, P-ta Unirii, nr. 5, cu invatamant prescolar, primar si gimnazial in limba maghiara; 
- Gradinita cu Program Prelungit nr.4, cu invatamant prescolar, str. M. Eminescu, nr.37; 
- Gradinita cu Program Normal, cu invatamant prescolar, str. Cuza Voda, nr.56; 
- Gradinita cu Program Normal Sabisa, cu invatamant prescolar; 

- Gradinita cu Program Normal Viile Apei, cu invatamant prescolar, 
conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare; 

Art.2. Prezenta se comunica: 

- Institutiei Prefectului Judetul Maramures; 

- Inspectoratului Scolar Judetean Maramures; 

- Liceului Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde” Seini; 

- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate a1 primarului orasului Seini; 

- Un exemplar se afiseaza. 

 
 

Seini la 18.12.2018 
         Presedinte de sedinta Contrasemneaza 

Secretar, Bud Ioan 
 

 

 

 


