
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

 
Hotărârea nr. 8/2023 

privind aprobarea reţelei şcolare a învaţământului preuniversitar de stat şi particular  în 
oraşul Haţeg, pentru anul şcolar 2023-2024 

 
 

Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, la 31 
ianuarie 2023; 

Examinând proiectul de hotărâre nr. 207/2022, iniţiat de primarul orașului Hațeg şi  
referatul de aprobare al acestuia nr. 28956/207 din 22.11.2022, prin care se propune aprobarea 
reţelei şcolare a învăţământului preuniversitar de stat şi particular  în oraşul Haţeg, pentru anul 
şcolar 2023-2024; 
 Având în vedere: 
a)adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara nr. 4981/17.11.2022, înregistrată la Primăria 
Oraşului Haţeg sub nr. 28772/21.11.2022; 
b)avizul conform al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Hunedoara nr. 5394/3/22.12.2022, 
înregistrat la Primăria Oraşului Haţeg sub nr. 493/09.01.2023; 
c)raportul întocmit de Serviciul juridic, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat sub nr. 1884 din data de 25.01.2023;  
d)avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină a Consiliului  local, 
înregistrat sub nr. 15// din 31.01.2023; 
e) avizul comisiei pentru activităţi social  - culturale,    culte,   invăţământ, sănătate,  familie,  
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport a Consiliului  local, înregistrat sub nr. 15// din 
31.01.2023; 
           În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (4), art. 61 alin. (2) din Legea nr.1/2011 a 
educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinul Ministerului Educatiei. 
nr. 6217/2022 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, ale art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică, cu modificările şi completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru 
aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică; 
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. 
ee), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 198 alin. (2), 
art. 243 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul 
administrative, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art. 1 Se aprobă reţeaua şcolară a învaţământului preuniversitar de stat şi particular în oraşul 
Haţeg, pentru anul şcolar 2023-2024, după cum urmează: 

 
Nr. Unitatea de învăţământ cu Unitatea de învăţământ arondată 



crt. personalitate juridică 
1. Liceul Teoretic ,,I.C. Brătianu’’ 

Haţeg 
Şcoala Gimnazială ,, Aron Densuşianu” Haţeg 
Şcoala Gimnazială ,,Ovid Densuşianu” Haţeg 
Grădiniţa cu Program Normal nr.1 Haţeg 
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.2 Haţeg 
Grădiniţa cu Program Normal Nălaţvad  
Creşa Oraşului Haţeg 

2. Seminarul Teologic Ortodox,,Sf. 
Ecaterina” Prislop 

 
_________________ 

3. Gradinita cu Program 
Normal”BETLEEM”  Haţeg 

 
_________________ 

 
Art. 2 Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de fiecare unitate de învăţământ cu personalitate 
juridică, prevăzută la art. 1. 
Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în temenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art. 4 Hotărârea se publică în Monitorul Oficial Local, pe site-ul www.primariehateg.ro şi se 
comunică, după aprobarea sa, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, 
Primarului oraşului Haţeg, Direcţiei executive economice, Serviciului juridic, Compartimentului 
administraţie publică locală, Inspectoratului Şcolar al Judeţului Hunedoara, Liceului Teoretic 
,,I.C. Brătianu’’ Haţeg, Seminarului Teologic Ortodox,,Sf. Ecaterina” Prislop, Gradiniţei cu 
Program Normal ”BETLEEM”  Haţeg. 
 

Haţeg,   la  31 ianuarie 2023 
 
 
  PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
PĂSCONI  ARISTICĂ - OVIDIU 
 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 8/2023 

Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate 
Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 

procedura: 
Secretar general UAT 

1 

Adoptarea  hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, 
cu majoritate : 

31/01/2023 
 

 

□ simplă 
art.5 lit. ee) –   voturi 

Voturi pentru:  
Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 
Nu a votat: 0 

 
□absolută 

art.5 lit. cc)  
 

Nu e cazul 
 

  □calificată 
             art.5 lit. dd) 
 

Nu e cazul 

Vot secret - nu este cazul 

2 Comunicarea către primar 
 

_____/______/_______ 

3 Comunicarea către prefectul judeţului * 
 

01/02/2023 

4 Aducerea la cunoştinţa publică 
 

_____/______/_______ 

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual 
 

_____/______/_______ 

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz 
 

_____/______/_______ 
*Notă: La data comunicării hotărârii către prefectul judeţului sunt completate poziţiile 1 şi 3 din cartuş. 

 


