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         HOTĂRÂREA   nr.  5   /   2022           

privind aprobarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2022-2023   
  
 Consiliul Local al comunei Gălăuţaş, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de  31 ianuarie 2022; 
 
 Având în vedere: 
 

   -Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuţaş nr.  7/186/23.12.2021; 
   -Raportul de specialitate al secretarului general al comunei Gălăuţaş nr. 7/187/23.12.2021; 

   -Adresa nr. 4824/23.11.2021 a Primarului comunei Gălăuţaş privind solicitarea emiterii 
avizului conform pentru reţeaua şcolară din comuna Gălăuţaş pentru anul școlar 2022-2023; 
   -Avizul conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Harghita pentru reţeaua şcolară  pentru 
anul școlar 2022-2023, comunicat prin adresa nr. 5596/21.12.2021, inregistrat la Primăria comunei 
Gălăuțaș sub nr. 5292/23.12.2021; 
   -Ordinul MECTS nr. 5511/28.10.2021 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 2022-2023;  
  -Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
    -Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, proces- verbal 
de afișare nr. 9/22/23.12.2021; 
 - Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația 
priectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consililului Local 
Gălăuțaș nr. 27/15.04.2020; 
  -Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, 
respectiv comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi 
comerţ, nr.9/5/2022, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, cultură, familie, protecţie copii, 
tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr. 10/2/2022, comisia pentru administraţia 
publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor 
nr. 11/5/2022; 

       În temeiul dispozițiunilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.d, alin.(7) lit.a), art.196 alin. 1 lit a), 
art.197 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare 
  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

 Art.1.  Se aprobă reţeaua şcolară pentru anul şcolar 2022-2023 pe raza administrativ-
teritorială a comunei Gălăuţaş, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează dl Ţăran Radu-primar 
al comunei Gălăuţaş şi doamna Groza Ileana, directorul Şcolii Gimnaziale „Dumitru Gafton” 
Gălăuţaş. 
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 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita, primarului 
comunei Gălăuţaş, Şcolii Gimnaziale „Dumitru Gafton” Gălăuţaş, Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Harghita şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare. 
 

Gălăuțaș, la 31 ianuarie 2022      
 
  

Președinte de ședință,      Contrasemnează  pentru legalitate,  

    Consilier local,                Secretarul general al comunei Gălăuţaş 
  ………………………                              ………………………     
      Emil TOMPEA               Monica-Camelia MORAR 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


