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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
COMUNA MIHALȚ 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR.7/2020 
 privind organizarea rețelei școlare pe raza administrativă a comunei Mihalț pentru anul 

școlar 2020 – 2021 
 
 
 
                  Consiliul local al comunei Mihalț, județul Alba, întrunit în ședință publică ordinară în 
data de 30 ianuarie 2020; 
                  Luând în dezbatere: 
- Referatul de aprobare și Proiectul de hotărâre, înregistrat sub nr.57/2020, inițiat de către 
primarul comunei Mihalț cu privire la organizarea rețelei școlare pe raza administrativ teritorială 
a comunei Mihalț, județul Alba, pentru anul școlar 2020 – 2021; 
- Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr.128/2020; 
-  Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul Consiliului Local Mihalț – 
Comisia pentru învățământ, cultură, sănătate, familie, protecție socială, activități sportive și 
turism, înregistrat sub nr.505/2020;   
                Având în vedere: 

- Hotărârea Consiliului Local Mihalț nr.78/2019 prin care se propune organizarea rețelei  
școlare pe raza administrativ teritorială a Comunei Mihalț, județul Alba, pentru anul școlar 2020 
- 2021; 

- Avizul conform nr.7864/49/12.12.2019, emis de către Inspectoratul Școlar Județean Alba, 
cu privire la organizarea rețelei școlare de pe raza Comunei Mihalț, pentru funcționarea în anul 
școlar 2020 - 2021 a unităților cu personalitate juridică și a structurilor arondate;   
                Potrivit prevederilor art.19, alin.(4) și art.61 alin.(2) din Legea Educației Naționale 
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Educației 
Naționale nr.5090/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de 
școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi 
școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea 
organizării rețelei de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018 - 2019, prevederile OUG 
75/2005 privind asigurarea calității educației, precum și ale Legii nr.500/2002 privind finanțele 
publice, cu modificările și completările ulterioare; 
                În temeiul art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, 
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          Art.1. Se aprobă organizarea rețelei școlare pe raza administrativ teritorială a Comunei 
Mihalț, județul Alba, pentru anul școlar 2020 – 2021, conform Anexei, parte integrantă din 
prezenta hotărâre 
          Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța de contencios administrativ, 
conform Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. 
          
        Art.3.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – jud.Alba, primarului comunei 
Mihalţ, Inspectoratului Şcolar al judeţului Alba, Şcolii Gimnaziale „Ion Breazu” Mihalț. 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi valabil exprimate din 13 consilieri prezenți la ședință și 

13 consilieri în funcție (procent 92%).                                                                                                     
                                                                                                          Mihalț, la 30 ianuarie 2019 
 
 
                     Președinte de ședință,                                     Contrasemnează secretar, 
                       Dorin Breazu                                                       Mariana Salcău 
              
 
 
 


