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 H O T Ă R Â R E A  Nr. 104 /2020    
Privind aprobarea rețelei școlară pentru anul școlar 2021-2022 

 
 

 

           Consiliul local orășenesc  Borsec 
 

        Având în vedere adresa Inspectoratului Școlar Județean 

Harghita nr.4587/2020, înregistrată sub nr.1264/2020 precum și adresa Liceului 

Tehnologic ” Zimmethausen” Borsec, județul Harghita, redactată în urma ședinței 

Consiliului de Administrație, înregistrată sub nr.796/2020, prin care solicită 

conform legii Educației Naționale și a Metodologiei aprobarea rețelei școlară pentru 

anul școlar 2021 – 2022, aprobată prin Ordinul nr.5599/21.09.2020, Avizul 

conform aprobat de către  Consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar 

Județean Harghita ,  înregistrată sub nr.1542/2020, Raportul  compartimentului 

de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrată sub nr. 
133/2020,  Referatul de aprobare nr.140/2020 , 
 

         Luând în considerare prevederile  art.19(4), art.61 și art.95 

din Legea nr.1/2011, privind Educația Națională cu modificările și completările 

ulterioare,  coroborat cu prevederile  art.24, 25(1), Ordinul Ministrului Educației 

Naționale nr.5599/21.09.2020  privind aprobarea Metodologiei pentru 

fundamentarea cifrei de școlarizare și emiterea avizului conform în vederea 

organizării rețelei unităților preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022, 

propunerea  Consiliului de Administrație a Liceului Tehnologic ”Zimmethausen” 

Borsec, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea 

calității educației cu modificările și completările ulterioare , Ordonanța de Urgență 

a Guvernului nr.48/2018 privind drepturile elevilor școlarizați în unități de 

învățământ înființate precum și Legea nr.287/2009 privind Codul Civil. 
 
    Văzând avizul de aprobare  al comisiei pentru 

administrație publică locală, socială, juridică, cultură și învățământ din cadrul 

Consiliului local orășenesc Borsec.  
  

          În temeiul dispozițiunilor art.133(2), art.129(2), lit. d),  

art.129(7), lit.a) art.139(1),  Cap. VIII, art.196(1), lit. a), art.197 din Ordonanța de 

urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ și cu respectarea prevederilor 

Legii nr.52/2003 privind transparența decizională  în administrație publică, 

republicată 2013 cu modificări și completări.  
 
 

 

H O T Ă R E Ş T E 
 

 
 



 

    Art.1. Aprobă rețeaua școlară pentru Liceul Tehnologic 

”Zimmethausen” Borsec  pentru  anul școlar 2021 – 2022, conform anexei nr.1, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

    

            Art.2. Prin grija secretarului general al unității 
administrativ teritoriale Borsec, prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică 

prin afișaj la sediul primăriei. 
 

           Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri se încredințează  D-ul Ferency Jozsef , director Liceului Tehnologic 
”Zimmethausen” Borsec. 

 
                                   Art.4. Prezenta hotărâre prin grija secretarului general al 

unității Administrativ Teritoriale Borsec se va înainta:  

    

                                     Instituției Prefectului Județului Harghita în vederea verificării 

legalității actului. 
                                     Liceului Tehnologic ”Zimmethausen” Borsec. 

                                     Inspectoratului Școlar Județean Harghita 

 
 
 

        Borsec, la  17  decembrie  2020  
 

 
 
          PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,  

                                 Pepel Attila Arpad 
 
 

 
 

 
 
                                                                 


