
 

 

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A   

Nr. 51  din 22 noiembrie 2017 
 

pentru aprobarea proiectului Rețelei  școlare din comuna Ogra, 

 pentru anul şcolar 2018-2019 

 

Consiliul Local al comunei Ogra , întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 

noiembrie 2017; 

 Având în vedere: 

 -Raportul de specialitate nr.6280/21.11.2017 la proiectul de hotărâre pentru 

aprobarea proiectului Rețelei  școlare din comuna Ogra,pentru anul şcolar 2018-2019, 

 -Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local, 

Ținând seama de prevederile: 

- art.19 alin.(4) şi art.61 alin.(2) şi alin.(5) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei 

naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

-art.22 alin.(3) lit. ”a” și art.24 din Ordinul M.E.N nr.5472/2017 privind 

aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare 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 unităților de învătământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct.1 din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1)  şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 

hotărăş te :  
 

Art. 1. - Se aprobă proiectul Rețelei școlare din comuna Ogra  pentru anul şcolar 

2018-2019, conform Anexei,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire  a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

comunei Ogra.  
 

                                                                                                   Contrasemnează 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                              SECRETAR, 

               Uilecan Ionel                                                  Crefelean Anicuța-Ramona 

                                                                  

 

 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL MUREŞ             

COMUNA OGRA 
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Anexa  la H.C.L  nr.51  /22 noiembrie 2017 

pentru aprobarea proiectului Rețelei școlare din comuna Ogra, 

        pentru anul şcolar 2018-2019 

 

 

 

 

  

PROIECTUL 

Reţelei şcolare din comuna Ogra,  

pentru anul şcolar 2018-2019 

 

 
 

Nr. 

crt. 

Unitatea de 

învăţământ cu 

personalitate juridică 

Unitatea de 

învăţământ fără 

personalitate juridică 

aferentă 

Nivel de 

şcolarizare 

Adresa  

1 Şcoala Gimnazială 

Ogra 

-  Primar 

Gimnazial 

Ogra nr.217 

2 Scoala Primara 

Lăscud 

Primar  Lăscud nr.191 

3 Grădiniţa cu Program 

Normal Ogra 

Preșcolar  Ogra nr. 425 

4 Grădiniţa cu Program 

Normal Vaideiu 

Preșcolar  Vaideiu, nr.138 

5 Grădiniţa cu Program 

Normal Lăscud 

Preșcolar  Lăscud nr.191 

6 Școala Gimanzială 

”Sole Deo Gloria”  

 Preșcolar 

Primar  

Gimnazial  

Vaideiu nr.7 

 

 

 

 

     Preşedinte de şedinţă,  Secretarul comunei Ogra, 

         _________________________            _______________ 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


