
  
 
           

Nr.172 din 04.11.2021       Proiect 

        Avizat secretar general UAT  
                   

           

 

HOTĂRÂREA Nr. 
din ____.2021 

privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2022-2023 în cadrul unității 

administrativ-teritoriale Nădlac 
 

 

 
 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

_____2021, 

 Având în vedere: 

 inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată în referatul de 
aprobare înregistrat cu nr.6993/04.11.2021 

 adresa Inspectoratului Școlar Județean Arad nr.656/M/03.11.2021 

bis, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub 
nr.6959/03.11.2021 

 adresa primăriei orașului Nădlac nr.6959/05.11.2021 către 

Inspectoratul Școlar  Județean Arad de solicitare a avizului conform 
 avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean Arad 

nr.2669/41/23.12.2021, înregistrat la primăria orașului Nădlac sub 

nr.28/04.01.2022 

 prevederile art.19,  art.61, art.94, alin.2, lit.d, art.95, alin.1, lit.o 
din  Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale, actualizată 

 prevederile art.20, lit.h, art.24, art.25 din anexa la Ordinul 

Ministerului Educației nr.5511/28.10.2021 pentru 
aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare 

pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de 

antepreşcolari/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 

 prevederile art.129, alin.2, lit.d, alin.7, lit.a din Ordonanța de 
urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată 

 avizul _____ al comisiei pentru activităţi economico-financiare, 

agricultură, juridică şi de disciplină 
 avizul _____ al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi 

urbanism, protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală 

 avizul _____ al comisiei comisiei pentru activităţi social-culturale, 

culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, 
protecţie copii, tineret şi sport 

 În temeiul art.139(1) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, actualizată 
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HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2022-2023 în cadrul 

unității administrativ-teritoriale Nădlac se efectuează conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului 

Nădlac și se comunică către: 

- Liceul Teoretic „Jozef Gregor Tajovsky” Nădlac  
- Inspectoratul Școlar Județean Arad 

- Instituţia Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios 

Administrativ, Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor 
 

 

Inițiator 

PRIMAR UAT NĂDLAC 
 

 

 
AI/2 ex 

 



CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI NĂDLAC

Liceul Teoretic "Jozef Gregor 
Tajovsky"  NĂDLAC ( PRI; 
GIM;LIC TEH; PROF )                                                                  
                                              P-ţa 
Unirii, nr.2, cod 315500,  tel: 0257-
474340, fax: 0257/473899; 
lic_nadlac@yahoo.com NĂDLAC

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1 Nădlac                                                                 
                                         Str. 1 Decembrie, nr. 32, tel: 
0731024737  lic_nadlac@yahoo.com/ PRE NĂDLAC
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2  Nădlac                                                            
                                     str.Dr. M. Luther, nr. 144, tel: 
0731024739 / PRE NĂDLAC

Grădiniţa cu Program Normal Nădlac, str. Viile Vechi nr. 
101/PRE NĂDLAC

                                            

ANEXA LA HCL NR.____/______.2022

Observații

Denumirea unității de învățământ  
cu personalitate juridică-Adresa 

Nr. telefon/fax/                 e-
mail/niveluri de învățământ

Denumirea unității de învățământ fără  personalitate 
juridică  (arondată)-Adresa Nr. telefon/fax/                     e-

mail/niveluri de învățământ Comuna/Orașul

REȚEAUA ȘCOLARĂ A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PROPUSĂ                                                                        

PENTRU ANUL ȘCOLAR  2022-2023



 - 

  

  
 
     

Nr.6993 din 04.11.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

 
 Mărginean Ioan-Radu, primarul oraşului Nădlac, 

 Având în vedere: 

 adresa Inspectoratului Școlar Județean Arad nr.656/M/03.11.2021 
bis, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub 

nr.6959/03.11.2021 

 adresa primăriei orașului Nădlac nr.6959/04.11.2021 către 

Inspectoratul Școlar  Județean Arad de solicitare a avizului conform 
 avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean Arad 

nr.2669/41/23.12.2021, înregistrat la primăria orașului Nădlac sub 

nr.28/04.01.2022 
 prevederile art.19,  art.61, art.94, alin.2, lit.d, art.95, alin.1, lit.o 

din  Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale, actualizată 

 prevederile art.20, lit.h, art.24, art.25 din anexa la Ordinul 
Ministerului Educației nr.5511/28.10.2021 pentru 

aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare 

pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de 

antepreşcolari/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 
 prevederile art.129, alin.2, lit.d, alin.7, lit.a din Ordonanța de 

urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată 

 
 

Propun Consiliului Local Nădlac: 

 

 
Supunerea spre analiză, dezbatere și aprobare către Consiliul Local al orașului 

Nădlac a proiectului de hotărâre privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 

2022-2023 în cadrul unității administrativ-teritoriale Nădlac. 
 

Primar oraș Nădlac 

MĂRGINEAN IOAN-RADU 
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RAPORT  ARGUMENTATIV 

privind organizarea reţelei şcolare în oraşul Nădlac, Judeţul Arad, pentru anul şcolar 

2022 – 2023 

Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ este formată din totalitatea unităţilor 
de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu care sunt organizate şi funcţionează pe o 

rază teritorială sub coordonarea şi monitorizarea Inspectoratului Şcolar. 

          Reţeua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar se organizează de către 
autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al Inspectoratului Şcolar 

Judeţean. 

          Aşa cum se precizează în Ordinul Ministerului Educației nr.5511/28.10.2021  
pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru 

învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari/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,  prin adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad s-a solicitat 

Consiliului Local Nădlac prin adresa nr.656/M/03.11.2021 bis, elaborarea proiectului de 

hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din 
oraşul Nădlac pentru anul şcolar 2022-2023. 

 Pentru anul şcolar 2022 - 2023 se propune în oraşul Nădlac aceeaşi organizare a 

reţelei şcolare ca în anul şcolar precedent: 

LICEUL TEORETIC “JOZEF GREGOR TAJOVSKY” NĂDLAC – unitate cu personalitate 

juridică, având în subordine trei structuri: 

- GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 NĂDLAC  

- GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 NĂDLAC 

- GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NĂDLAC – VIILE VECHI 

          Menţionăm că în forma de organizare mai sus arătată, este eleminat definitiv 

învăţământul simultan, este asigurată eficienţa utilizării resurselor financiare, materiale 

şi umane. Unitatea de învăţământ P.J se încadrează în numărul de posturi aprobat, 

corelat cu numărul de elevi.      

Primar oraș Nădlac 

Mărginean Ioan-Radu 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 

_____________________________________________________________ 

ORAŞ NĂDLAC 
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300 

e-mail :office@primaria-nadlac.ro  ,  www.primaria-nadlac.ro 

 

 

mailto:primaria.nadlac@rdslink.ro
http://www.primaria-nadlac.ro/







	ORAŞ NĂDLAC
	Foaie1
	Nr.6993 din 04.11.2021
	REFERAT DE APROBARE

	ORAŞ NĂDLAC
	ORAŞ NĂDLAC

