
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
CONSILIUL LOCAL URMENIS 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea  reţelei şcolare de pe raza comunei Urmenis 

pentru anul şcolar 2020-2021 
 
 Consiliul local al comunei Urmenis,intrunit in sedinta ordinara,in data de 
20.05.2020, in prezenta a 11 consilieri, sedinta desfasurindu-se o-line; 

Având în vedere: 
-Avizul Comform nr.10686 din 16.12.2019 al Inspectoratului Scolar Judetean 

Bistrita-Nasaud, transmis prin adresa Inspectoratului Scolar Judetean Bistrita-Nasaud 
nr.10782 din 18.12.2019,inregistrata la primaria comunei Urmenis cu nr.459 din 
02.03.2020, 
 -expunerea de motive nr.732 din 20.05.2020 a primarului comunei Urmenis de 
aprobare/organizarea reţelei şcolare,invatamint preuniversitar de stat, de pe raza 
comunei Urmeniş pentru anul şcolar 2020-2021; 
 -raportul nr. 733 din 20.05.2020 al directorului Şcolii Generale Urmenis, în 
calitate de preşedinte al Consiliului de administraţie şi ordonator terţiar de credite; 
 -raportul favorabil nr. 734 din 20.05.2020 al  Comisiei pentru administratie 
publica locala,agricultura,amenajarea teritoriului si urbanism,mediu si turism privind 
aprobarea  reţelei şcolare de pe raza comunei Urmenis pentru anul şcolar 2020-2021; 
 -raportul favorabil nr. 735 din 20.05.2020 al Comisiei pentru activitati 
economico-financiare,munca si protectie sociala,juridica si de disciplina privind  
aprobarea  reţelei şcolare de pe raza comunei Urmenis pentru anul şcolar 2020-2021; 
 -raportul favorabil nr. 736 din 20.05.2020 al Comisiei pentru învăţământ,sănătate 
şi familie,culte şi activităţi social-culturale privind aprobarea  reţelei şcolare de pe raza 
comunei Urmenis pentru anul şcolar 2020-2021; 

-raportul favorabil nr. nr. 737 din 20.05.2020,, al  Comisia pentru,activitati social 
culturale, activitati sportive,tineret, juridica si de disciplina privind aprobarea  reţelei 
şcolare de pe raza comunei Urmenis pentru anul şcolar 2020-2021; 
 -avizul de legalitate al secretarului, inregistrat cu nr. 738 din 20.05.2020; 
 În conformitate cu: 

-prevederile  art.19,alin (4) si  art. 61 alin. (2) ,art.94 alin.(2) lit. ,,d’’ si art.95alin. 
(1),lit. ,,o’’ din Legea educatiei nationale nr.1/2011,cu modificările şi completările 
ulterioare; 

-prevederile art.129,alin.(2),lit.d),alin (7),lit. a)din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

In temeiul art.136,art.139 si art.196 alin. (1),lit.a),din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 



 
 Art.1.-Se aprobă reţeaua şcolară de pe raza comunei Urmenis începând cu anul 
şcolar 2020-2021, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.-Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Urmenis în 
şedinţă ordinară, cu respectarea art.139, alin.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
României nr.57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu un număr de 11 voturi 
„pentru”,  0 voturi „împotrivă” şi 0 abţineri, din 11 consilieri prezenţi,vot exprimat 
electronic; 
 Art.3.- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
conducerea Şcolii Gimnaziale Urmenis ; 

Art.4.- Prezenta  hotărâre va fi comunicată cu : 
-Instituţia Prefectului –judeţul Bistriţa-Năsăud; 
- Inspectoratului Scolar Judetean Bistrita-Nasaud; 
-Şcoala Generală Urmenis. 
 
 
      Preşedinte de şedinţă, 
 Consilier ,TOMSA ILEANA ; 
        
       Contrasemnează secretar, 
               MATEI VASILE 
                                                     
 
 Nr.16 
 Din 20.05.2020.                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL URMENIS 
 

      Anexanr.1 la Hotarirea Consiliuui 
      Local Urmenis nr.16 din 20.05.2020. 

 
 
 

RETEA SCOLARA 2020-2021 
Comuna URMENIS,Jud.BISTRITA-NASAUD 

 
 

Nr. 
Crt. 

Localitate  
superioara 

Localitate Denumire Fel 
unitate 

 
1 

 
URMENIS 

Urmenis SCOALA GIMNAZIALA  
URMENIS 

UIND 

Sopteriu SCOALA PRIMARA 
SOPTERIU 

STRUCT 

 
 
 
 

 Presedinte sedinta, 
Consilier TOMSA ILEANA 


