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HOTĂRÂREA NR. 90/2017 

privind aprobarea Reţelei Școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular, de pe 

raza municipiului Baia Mare, în anul şcolar 2017-2018 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ,  

MIERCURI 22 MARTIE 2017  

 

Examinând: 

• Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, prin viceprimar 

desemnat, înregistrat cu nr. 108/2017; 

• Raportul de specialitate nr. 3/19.01.2017, întocmit de Direcţia Generală Dezvoltare Publică - 

Direcţia Investiţii, Programe, Proiecte - Serviciul Administrare Unităţi de Învăţământ, prin care 

se propune, spre aprobarea Consiliului Local Baia Mare, proiectul privind organizarea Reţelei 

Şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, de pe raza municipiului 

Baia Mare, în anul şcolar 2017-2018, conform anexelor 1 şi 2, având Avizul conform nr. 

216/13.01/.2017, al Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş; 

 

 

Având în vedere: 

• Art. 61 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul M.E.N.C.S. nr. 5777/22.11.2016 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 2017-2018, respectiv ale art. 26, alin. (8): “Concomitent cu avizul conform, 

inspectoratele şcolare comunică autorităţilor administraţiei publice locale şi lista unităţilor de 

învăţământ pentru activităţi extraşcolare, centrelor de excelenţă şi cluburilor sportive şcolare, 

în vederea includerii acestora în reţeaua şcolară”; 

• Dispoziţiile art. 36 alin.(1), alin. (6) litera a) pct. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

• Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată; 

• Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare; 

• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare. 

 

În temeiul prevederilor: 

• Art.39 alin.1, art. 45 şi art.115 alin. 1 lit. b, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se aprobă Reţeaua Școlară a unităţilor de învăţământ preuniversitar DE STAT, de pe raza 

municipiului Baia Mare, pentru anul şcolar 2017-2018, conform Anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta. 
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Art.2 Se aprobă Reţeaua Școlară a unităţilor de învăţământ preuniversitar PARTICULAR, de pe raza 

municipiului Baia Mare, pentru anul şcolar 2017-2018, conform Anexei nr. 2, care face parte 

integrantă din prezenta. 

 

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează: 

• Direcţia Generală Dezvoltare Publică - Direcţia Investiţii, Programe, Proiecte – Serviciul 

Administrare Unităţi de Învăţământ; 

• Direcţia Economică. 

 

Art.4    Prezenta hotărâre se comunică la: 

•Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş; 

•Primarul Municipiului Baia Mare – prin viceprimar desemnat; 

•Direcţia Generală Dezvoltare Publică - Direcţia Investiţii, Programe, Proiecte - Serviciul 

Administrare Unităţi de Învăţământ; 

•Direcţia Economică; 

•Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş ; 

•Unităţile de Învăţământ; 

•Compartimentul Elaborare Documente, Arhivă. 

 

 

 

Mureşan Ileana                                                                                    Contrasemnat 

Preşedinte de şedinţă                                                                          Lia Augustina Mureşan  

                                                                                                                      Secretar 
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