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HOTĂRÂREA NR. 4/2021 

cu privire la aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ 

 preuniversitar de stat din comuna Dănești  

pentru anul școlar 2021 - 2022 

 

Consiliul Local al comunei Dăneşti, întrunit la şedinţa ordinară din data de 27 

ianuarie 2021, convocat prin Dispoziţia nr.13/19.01.2021, emisă de primarul 

comunei Dăneşti, judeţul Harghita; 

 

Ținând cont de: 

-Adresa nr. 246/01.10.2020 către ISJHR pentru solicitarea avizului conform cu 

privire la aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat 

din comuna Dănești pentru anul școlar 2021 - 2022;  

-Hotărârea nr.32/22.12.2020 al Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar 

Județean Harghita de aprobare a Avizul conform  pentru rețeaua școlară locală din 

comuna Dănești pe anul școlar 2021-2022; 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre nr. ______/2021 cu privire la aprobarea rețelei școlare a 

unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Dănești pentru anul școlar 

2021 - 2022;  

- Raportul de aprobare nr.______/2021 al primarului comunei Dănești;  

- Raportul de specialitate nr.______/2021 al compartimentului de resort cu privire la 

aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna 

Dănești pentru anul școlar 2021 - 2022;  

- Raportul de avizare favorabilă nr. _____/2021 al Comisiei de învățământ, sănătate, 

familie, social-culturale, culte, protecție copii, tineret și sport al Consiliului Local 

Dănești; 
 

Luând în considerare prevederile art.19 alin.(4) și art.61 alin.(2) din Legea nr.1/2011 

privind educația națională, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legii 

nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; 

 

În conformitate cu prevederile art. 25, art. 27 și art. 28 al Ordinului Ministerului 

Educației Naționale 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; 
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În temeiul prevederilor art. 129  si art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 57/2019 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE:  

 

Art.1. Se aprobă rețeaua școlară a unităților învățământului preuniversitar de 

stat din comuna Dănești, județul Harghita, pentru anul școlar 2021-2022, după 

cum urmează: 
 

- LICEUL TEHNOLOGIC ”PETŐFI SÁNDOR” DĂNEȘTI, situat în 

comuna Dănești nr.784, cu nivel liceal, profesional, gimnazial, primar- 

unitate de învățământ cu personalitate juridică; 
 

- GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”BÓBITA” DĂNEȘTI, 

situat în comuna Dănești nr.815, cu nivel preșcolar- structură școlară 

arondată Liceului Tehnologic ”PETŐFI SÁNDOR” Dănești. 
 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 

comunei Dănești. 
 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică primarului, Liceului Tehnologic PETOFI 

SANDOR Dănești, Inspectoratului Școlar Județean Harghita și Instituției Prefectului 

Județului Harghita, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate. 

 

Dănești, la 27 ianuarie 2021 

 

Președintele de ședință,  Contrasemnează pentru legalitate: 

Both Ágoston    Secretarul general al 

 ………………….……………………   C O M U N E I  DĂNEȘTI 

Bogács Angyalka-Klára 



………………….…………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


