
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂPLENI 
 

 

 

Proiect de  Hotărâre Nr.32/2020- 

privind aprobarea reţelei şcolare a comunei Căpleni  pentru anul şcolar 2021-2022 
 

Consiliul local al comunei Căpleni, întrunit în şedinţa  ordinară din data de __________.- 

 

    Având în vedere: 

− referatul de aprobare nr.32/10.12.2020 al primarului comunei Căpleni, 

− raportul compartimentului de resort din cadrul  aparatului de specialitate al primarului 

nr.86/10.12.2020, 

− avizul comisiei speciale pentru învăţământ, sănătate şi familie; protecţie copii; muncă şi protecţie 

socială; activităţi social-culturale, culte, 

− avizul conform nr.           /         eliberat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare;  

 Ţinând cont de prevederile art.24, 25 din Ordinul nr. 5599/2020 pentru aprobarea Metodologiei 

privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa 

efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea 

avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul 

şcolar 2021 – 2022, 

    În temeiul dispozitiilor art. 129 alin. (7) lit.a), art.139 alin.(1)  și art. 196 alin. (1) lit.a)   din  

Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, privind Codul administrativ,  cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

Art.1.- Se aprobă reţeaua şcolară a comunei Căpleni pentru anul şcolar 2021-2022 conform anexei 

 nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.-2.- Prezenta se comunică prin intermediul secretarului comunei Căpleni, în termenul prevăzut de 

 lege, către:  

- Instituţia Prefectului – Judeţul Satu Mare; 

- Şcoala Gimnazială „Fényi István” Căpleni; 

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare. 

 

 

 
                                                                         Căpleni, 10 decembrie 2020.-  
 

 

 

 
    Iniţiator      Avizat 

               Megyeri Tamás-Róbert                   Csizmar Erika 

                  Primarul comunei Căpleni                  Secretar  general 

 

 

 

 



 

COMUNA CĂPLENI 

PRIMARUL COMUNEI CĂPLENI 

Nr.32/2020 
 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la  Proiectul de Hotărâre Nr.32/2020  

privind aprobarea reţelei şcolare a comunei Căpleni  pentru anul şcolar 2021-2022 

 

 

 

  Potrivit prevederilor art. 19 alin.(4), art.61 alin.(2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu 

modificările și completările ulterioare, pentru asigurarea accesului egal la educație și formare 

profesională,  autorităţile administraţiei publice locale, în baza  avizului conform al Inspectoratelor 

şcolare, aprobă organizarea, funcționarea și, după caz, dizolvarea unor structuri de învățământ, fără 

personalitate juridică – ca părți ale unei unități de învățământ cu personalitate juridică – și subordonate 

aceluiași ordonator principal de credite, în condițiile legii.  

 Asigurarea condițiilor corespunzătoare pentru desfășurarea  procesului de învățământ este una 

din atribuțiile consiliului local, stabilite prin Legea educației și prin Codul administrativ.   

 În localitatea Căpleni funcţionează o singură unitate de învăţământ cu personalitate juridică, cu 

viza Consiliului local,  de la învăţământ preşcolar la învăţământ gimnazial, având ca structură arondată 

G.P.P. Căpleni.  

 Școala Gimnazială „Fényi István”  Căpleni și Grădinița de copii cu program prelungit 

funcționează în clădiri adecvate. Dispun de toate condițiile necesare funcționării și asigurării unui 

învățământ instructiv-educativ de calitate.  

 Perspectivele  și tendințele care se manifestă în învățământul preuniversitar de stat la nivelul 

comunei Căpleni sunt în general de menținere a rețelei școlare și în anul 2021-2022. 

 Deoarece în prezent nu sunt estimate modificări ale efectivelor de elevi, sub limitele prevăzute 

de legislația în vigoare, pentru funcționarea unităților de învățământ cu personalitate juridică existente, 

nu se impune reorganizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2021-2022.  

 Având în vedere cele prezentate, în conformitate cu prevederile  art.136 alin.(8) lit. ”a”  din 

Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, propun aprobarea proiectului în forma prezentată.  

 

 

 

      Primar 

     Megyeri Tamás-Róbert 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Primăria comunei Căpleni 

Nr.86/10.12.2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Raport 

la Proiectul de Hotărâre nr.32/2020 

privind aprobarea reţelei şcolare a comunei Căpleni  pentru anul şcolar 2021-2022 

 

 

  

 

 

Având în vedere prevederile art.24, 25 din Ordinul nr. 5599/2020 pentru aprobarea 

Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, 

evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi 

emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru 

anul şcolar 2021 – 2022, 

 În conformitate cu  prevederile art.136 alin.(8),  lit.”b” din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, susțin necesitatea, oportunitatea și legalitatea proiectului de hotărâre în 

forma prezentată.  

   

   

 

 

                 Secretar 

            Csizmar Erika 


	la  Proiectul de Hotărâre Nr.32/2020

