
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA LELICENI  
CONSILIUL LOCAL LELICENI 

      
HOTĂRÂRE Nr. 1/2021 

Pentru aprobarea rețelei școlare din Comuna Leliceni pentru anul școlar  
2021-2022 

 
 
Consiliul local al comunei Leliceni, întrunit în şedinţa ordinară  pe data de 27 ianuarie 2021, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 

18/2020. 
 

 
Având la bază adresa nr.5739/23.12.2020 înaintată de Inspectoratul Școlar Județean Harghita, înregistrată la Primăria Leliceni sub 

nr.3285/28.12.2020 prin care ni s-a comunicat că prin Hotărârea nr.32/22.12.2020, s-a aprobat avizul conform pentru rețeaua școlară pe anul 
școlar 2021-2022, formată din unitatea de învățământ preuniversitar „Școala Gimnazială Nagy Istvan Misentea”, conform anexei 1 la aceasta;
  
 
Având în vedere : 
- Proiectul de hotărâre Nr. 85/2020 pentru aprobarea rețelei școlare din Comuna Leliceni pentru anul școlar 2021-2022; 
- Referatul de aprobare nr. 86/2020 înaintată Consiliului Local Leliceni; 
- Raportul de specialitate nr. 1125/2020 al Școlii Gimnaziale ”Nagy Istvan”; 
Luând în considerare  art. 61, art. 63 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; 
Ținând cont de art. 24 și 25 din Ordinul MEC nr. 5599/21.09.2020; 
Având în vedere adresa Inspectoratului Școlar Județean Harghita nr. 4587/2020, privind aprobarea rețelei școlare; 
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru: 
o activități social-culturale, culte, învățământ , sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport; 
o activități economico-financiare, juridică și de disciplină; 
Cu respectarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările 
ulterioare; 



  În temeiul dispoziţiilor  art. 129 alin. (2) lit.d și alin. (7)  lit.a), respectiv art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ; 
Cu respectarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1 . Se aprobă rețeaua școlară din Comuna Leliceni, pentru anul școlar 2020-2021, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, anexă 
care face parte integrantă. 

 
Art.2 . Cu aducere la îndeplinire se însărcinează primarul comunei și directorul Școlii Gimaziale  din Comuna Leliceni. 
 
 

 
Art.3 . Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică : 

  - Instituţiei Prefectului judeţul Harghita 
  - Primarului comunei Leliceni 
  - Inspectoratului Școlar Județean Harghita 
 
 
 
 Președinte de ședință,        Contrasemnează pentru legalitate, 
                 Consilier,    Secretar general al comunei,  
              Molnár Atilla    MolnárSzidonia 
 
 
Nr.1 
Adoptată în ședința din data de 27 ianuarie 2020 
Cu un număr de  11 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în funcție 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
          Anexa nr. 1 la HCL nr. 1/2021 
Comuna Leliceni 
Rețea școlară a comunei Leliceni, în anul școlar 2021-2022 
 

 
 
UAT Denumire unitate PJ Denumire unitate Statut Localitate Adresa Nivel 

școlarizare 
Leliceni Școala Gimnazială 

”Nagy Istvan” Misentea 
Școala Gimnazială 
”Nagy Istvan” Misentea 

P.J Misentea Principală,  
nr. 115 

Preșcolar PN 
Preșcolar PP 
Primar 
Gimnazial 

 
 
 
 
        Primar,  
                                        Nagy István-Alfréd 
 
 
 
 
 
 
 


