
                   
Consiliul local orasenesc Seini  

 

H O T A R A R E A  NR.  77 / 2019 
 

privind  aprobarea retelei scolare ca va functiona incepand cu anul scolar 2020 – 2021 pe raza orasului Seini 
 

              Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 19.12.2019 ; 

 

Avand in vedere : 
    -    Adresa nr. 7707/25.11.2019 a Inspectoratului Scolar Judetean Maramures cu privire la organizarea retelei scolare 

si adresa nr. 3730/02.11.2019 a Liceului Tehnologic Agricol ‘’Alexiu Berinde’’ Seini ; 

- Raportul primarului orasului Seini; 
- Avizul conform al 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 

si 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 standard per elev si stabilirea 

finantarii dee baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de sta cu modificarile ulterioare, Ordinului 5090/2019 

pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, 

evidenta efectivelor de prescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant particular, precum siemiterea Avizului 

conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2020-2021, 

 In baza art. 129 al. 1,  al. 2 lit. d, al. 7 lit. a, art.139, al. 1 si art. 196 al.1, lit. a din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ. 

 

H O T A R A S T E 

 

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

scolar 2020-2021, 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 gimnazial si liceal. 

Ca structuri ale Liceul Tehnologic Agricol ‘’Alexiu Berinde’’ Seini vor functiona : 
- Scoala primara nr. 1, str. Nicolae Balcescu, nr. 2, cu invatamant primar ; 

- Scoala nr. 2, Piata 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 nr. 5, 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 al primarului orasului; 

- Se publica pe site. 

 
 

Seini la 19.12.2019 
 

     Presedinte de sedinta                                                             Contrasemneaza 

                                                                     Secretar, Bud Ioan  

 

 



 

 

Consiliul  local  al  orasului  Seini 

Comisia  invatamant, sanatate, cultura, sport 
 

 

A V I Z 

 

 

Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, sport din cadrul Consiliului Local al orasului 

Seini luând în dezbatere proiectul de hotarare privind  aprobarea retelei scolare ca va 

functiona incepand cu anul scolar 2020 – 2021 pe raza orasului Seini si tinand cont de 

propunerile facute il: 

 

 

Avizează   favorabil 

 

Comisia:   

1. Tamasi Attila _______________ 

2. Sasca Ovidiu  ________________ 

3. Sopoian Raluca _______________ 

4. Muresan Nicolae ______________ 

5. Cotuna Florin_________________ 

6. Prikop Marcela________________ 

7. Golondzac Vasile _______________ 

 

Seini la  

    13.12.2019 

 



 

 

 

Primaria orasului 

Seini  

 

A V I Z 

 

 

Secretarul orasului Seini analizand proiectul de hotarare privind  aprobarea retelei scolare ca 

va functiona incepand cu anul scolar 2020 – 2021 pe raza orasului Seini 

constata legalitatea acestuia si il: 

 

Avizeaza favorabil 

 

 

   Seini la  

13.12.2019 

 

                                                                              Secretar,                                                                                                                                          

                                                                              Bud Ioan 

 

 

 
 

 

 

 



 R O M Â N I A 

JUDEȚUL MARAMUREȘ 

O R A Ș U L  S E I N I 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SEINI 

Str. P-ța Unirii, nr. 16, cod 435400 

E-mail : primariaseini@yahoo.com 

Tel./fax: 0262-491090; 0262-491000 

PROIECT DE HOTARARE  2019 

 
privind  aprobarea retelei scolare ca va functiona incepand cu anul scolar 2020 – 2021 pe raza orasului Seini 

 
              Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 19.12.2019 ; 

 

Avand in vedere : 
    -    Adresa nr. 7707/25.11.2019 a Inspectoratului Scolar Judetean Maramures cu privire la organizarea retelei 

scolare si adresa nr. 3730/02.11.2019 a Liceului Tehnologic Agricol ‘’Alexiu Berinde’’ Seini ; 

- Raportul primarului orasului Seini; 

- Avizul conform al Inspectoratului Scolar Judetean Maramures; 
 In temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu 

modificarile si 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 standard per elev si stabilirea 

finantarii dee baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de sta cu modificarile ulterioare, Ordinului 5090/2019 

pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, 

evidenta efectivelor de prescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant particular, precum siemiterea Avizului 

conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2020-2021, 

 In baza art. 129 al. 1,  al. 2 lit. d, al. 7 lit. a, art.139, al. 1 si art. 196 al.1, lit. a din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ. 

 

H O T A R A S T E 

 

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

scolar 2020-2021, 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 gimnazial si liceal. 

Ca structuri ale Liceul Tehnologic Agricol ‘’Alexiu Berinde’’ Seini vor functiona : 
- Scoala primara nr. 1, str. Nicolae Balcescu, nr. 2, cu invatamant primar ; 

- Scoala nr. 2, Piata 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 nr. 5, 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 al primarului orasului; 

- Se publica pe site. 
 

Seini la 19.12.2019 

Primar, 

ec.Tulbure Gabriela Florica 
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