
                              ROMÂNIA                                                                       
          JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD      
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA                   
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea reorganizării Reţelei şcolare „Vasile Scurtu” a învăţămîntului preuniversitar de stat de 

pe raza comuna Parva pentru anul şcolar 2020-2021 
 

Consiliul Local al comunei Parva, întrunit în şedinţa ordinară în data de 30.01.2020, în prezenţa unui 
numar de 10 consilieri din totalul de 11 consilieri in functie 

 
 Având în vedere: 

- referatul de motivare nr. 137/16.01.2020 a primarului comunei Parva,d-nul Strugari Ioan; 
-raportul nr.136 din 16.01.2020 intocmit de d-na Nalaţ Rodica medioator şcolar în cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Parva; 
- adresa nr. 10782/18.12.2019 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud prin care se 

dă avizul conform pentru reţeaua şcolara aprobată şi avizată pentru anul 2020-2021 a Şcolii 
Gimnaziale „Vasile Scurtu” Parva; 

- avizul conform nr.10662/16.12.2019 cu anexa nr. 1, a Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Bistriţa-Năsăud privind stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ pentru anul şcolar 2020-2021; 

-  raportul/avizul favorabil/nefavorabil nr. 256 din 29.01.2020 al Comisiei pentru Învăţământ, 
Sănătate şi Familie, Activităţi Social-Culturale, Culte, Muncă şi Protecţie Socială, Protecţia Copilului, 
Activităţi Sportive şi  Agrement , Protecţia Mediului şi Turism, Servicii Publice şi Comerţ… ; 

Ţinând cont de : 
-  încadrarea strictă în numărul de posturi aprobat de MEN pentru fiecare inspectorat şcolar 
- corelarea numărului de posturi cu numărul de elevi/preşcolari şi încadrarea în costurile 

standard aprobate anual prin legea bugetului ; 
Văzând : 
-  prevederile art.19 alin.(4) şi art.61 alin.(2),art.94 alin.(2) lit.d) si art.95 alin.(1) lit.o) din 

Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, 
- prevederile Ordinului MEN Nr. 5090/2019 din 30 august 2019 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 2020 - 2021 

- prevederile  OMECTS nr. 6564/13.12.2011 privind aprobarea procedurii de atribuire a 
denumirii unitatilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, cu 
modificarile şi completările ulterioare; 

-  prevederile Titlului IV al Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata; 
-  prevederile Legii finantelor publice nr.500/2002-actualizata; 
-  prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea 

calităţii educaţiei; 
In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si art. 196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrative: 
HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă reorganizarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat 
preuniversitar „Vasile Scurtu” din comuna Parva, pentru anul şcolar 2020-2021, conform Anexei nr. 
1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire  a prezentei hotărâri se însărcinează;primarul comunei Parva, 
d-nul Strugari Ioan si Directorul Şcolii Gimnaziale „Vasile Scurtu” Parva, d-na Flore Marina . 

Art.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de 9 voturi “pentru”, din totalul de 9 
consilieri prezenti. 



 
Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică cu: 

    - Instituţia Prefectului,judeţul Bistriţa-Năsăud; 
    - Primarul comunei Parva; 
    - Inspectoratul Şcolar judeţean Bistriţa-Năsăud; 
    - Şcoala Gimnazială „Vasile Scurtu” Parva. 
 
 
           Preşedinte de şedinţă,             Contrasemneaza Secretar general UAT, 
              Sîngiorzan Vasile                                         Căluş Ioan 
 
 
 
 
                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nr. 2 din 30.01.2020.          
 



 
                          ROMANIA 
             JUDETUL BISTRITA-NASAUD      
             PRIMARIA COMUNEI PARVA 
 NR. 136 din 16.01.2020. 
 
                R A P O R T 

privind aprobarea reorganizării Reţelei şcolare „Vasile Scurtu” din comuna Parva pentru anul şcolar 
2020-2021 

 
SubsemnataNalaţ Rodica, medioator şcolar în cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Parva: 
 Avand in vedere : 
 - necesitatea adoptarii unei hotarari privind reorganizarea Retelei Scolii Gimnaziale “Vasile 
Scurtu”  Parva pentru anul scolar 2020-2021 ; 

 - adresa nr. 10782/18.12.2019 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud prin care se 
dă avizul conform pentru reţeaua şcolara aprobată şi avizată pentru anul 2020-2021 a Şcolii 
Gimnaziale „Vasile Scurtu” Parva; 

- avizul conform nr.10662/16.12.2019 cu anexa nr. 1, a Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Bistriţa-Năsăud privind stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ pentru anul şcolar 2020-2021; 

-  raportul/avizul favorabil/nefavorabil nr._____din____2020 al Comisiei pentru Învăţământ, 
Sănătate şi Familie, Activităţi Social-Culturale, Culte, Muncă şi Protecţie Socială, Protecţia Copilului, 
Activităţi Sportive şi  Agrement , Protecţia Mediului şi Turism, Servicii Publice şi Comerţ… ; 

Ţinând cont de : 
-  încadrarea strictă în numărul de posturi aprobat de MEN pentru fiecare inspectorat şcolar 
- corelarea numărului de posturi cu numărul de elevi/preşcolari şi încadrarea în costurile 

standard aprobate anual prin legea bugetului ; 
Văzând : 
-  prevederile art.19 alin.(4) şi art.61 alin.(2),art.94 alin.(2) lit.d) si art.95 alin.(1) lit.o) din 

Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, 
- prevederile Ordinului MEN Nr. 5090/2019 din 30 august 2019 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 2020 - 2021 

- prevederile  OMECTS nr. 6564/13.12.2011 privind aprobarea procedurii de atribuire a 
denumirii unitatilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, cu 
modificarile şi completările ulterioare; 

-  prevederile Titlului IV al Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata; 
-  prevederile Legii finantelor publice nr.500/2002-actualizata; 
-  prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea 

calităţii educaţiei; 
- prevederile art.139 alin.(1) si art. 196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrative: 
 
     C O N S T A T : 
 
 Necesitatea adoptarii unei hotarari prin care:  
 Sa se aprobă reorganizarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat preuniversitar din comuna 
Parva, pentru anul şcolar 2020-2021, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, a 
Scolii Gimnaziale “Vasile Scurtu” Parva. 
  
                IntocmitMedioator şcolar, 
            NALAŢ RODICA 
 
         



ROMÂNIA	
JUDEŢUL BISTRITA-NASAUD 
PRIMĂRIA	COMUNI	PARVA	
NR.	137/116.01.2020.	

 
 

REFERATUL	DE	MOTIVARE	
privind aprobarea reorganizării Reţelei şcolare din Comuna Parva, 

pentru anul şcolar 2020-2021 
 

 Subsemnatul Strugari Ioan-Primar al comunei Parva: 
 

Având în vedere; 
  - necesitatea adoptarii unei hotarari privind reorganizarea Retelei Scolii Gimnaziale “Vasile 

Scurtu”  Parva pentru anul scolar 2020-2021 ; 
 - adresa nr. 10782/18.12.2019 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud prin care se 

dă avizul conform pentru reţeaua şcolara aprobată şi avizată pentru anul 2020-2021 a Şcolii 
Gimnaziale „Vasile Scurtu” Parva; 

- avizul conform nr.10662/16.12.2019 cu anexa nr. 1, a Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Bistriţa-Năsăud privind stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ pentru anul şcolar 2020-2021; 

-  raportul/avizul favorabil/nefavorabil nr._____din____2020 al Comisiei pentru Învăţământ, 
Sănătate şi Familie, Activităţi Social-Culturale, Culte, Muncă şi Protecţie Socială, Protecţia Copilului, 
Activităţi Sportive şi  Agrement , Protecţia Mediului şi Turism, Servicii Publice şi Comerţ… ; 

Ţinând cont de : 
-  încadrarea strictă în numărul de posturi aprobat de MEN pentru fiecare inspectorat şcolar 
- corelarea numărului de posturi cu numărul de elevi/preşcolari şi încadrarea în costurile 

standard aprobate anual prin legea bugetului ; 
Văzând : 
-  prevederile art.19 alin.(4) şi art.61 alin.(2),art.94 alin.(2) lit.d) si art.95 alin.(1) lit.o) din 

Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, 
- prevederile Ordinului MEN Nr. 5090/2019 din 30 august 2019 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 2020 - 2021 

- prevederile  OMECTS nr. 6564/13.12.2011 privind aprobarea procedurii de atribuire a 
denumirii unitatilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, cu 
modificarile şi completările ulterioare; 

-  prevederile Titlului IV al Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata; 
-  prevederile Legii finantelor publice nr.500/2002-actualizata; 
-  prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea 

calităţii educaţiei; 
- prevederile art.139 alin.(1) si art. 196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrative: 
 

MOTIVEZ: 
 
În acest sens, a fost elaborat proiectul de hotărâre alăturat care propune aprobarea reorganizării Reţelei 

şcolare a unităţilor de învăţământ de stat preuniversitar din Comuna Parva, pentru anul şcolar 2020-2021 asa cum 
este motivata necesitatea adoptarii acestei hotarari prin raportul conducerii scolii. 
 

INTOCMIT PRIMAR, 
STRUGARI IOAN 

 
 
 



 
ROMANIA 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

Comisia pentru Invatamant ,Sanatate si Familie, Munca si Protectie,Socială,Activitati Sportive si de 
Agrement Servicii Publice si Comert, Activitati Social-Culturale, … 

NR._________ DIN _________.2020. 
 

RAPORT 
asupra proiectului de hotarare 

privind aprobarea reorganizării Reţelei şcolare din Comuna Parva, 
 pentru anul şcolar 2020-2021 

 
 In sedinţa  Comisiei pentru Invatamant ,Sanatate si Familie, Munca si Protectie Socială,Activitati 
Sportive si de Agrement Servicii Publice si Comert, Activitati Social-Culturale, …de pe lângă Consiliul 
Local al comunei Parva potrivit art. 141, 129 alin.(1),alin.(2) lit.a) din OUG 57/2019, azi _________ 
2020, am luat în discuţie proiectul de hotărâre susmenţionat  si constăm că : 
 
 Acesta se încadrează în: 

- adresa nr. 10782/18.12.2019 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud prin care se 
dă avizul conform pentru reţeaua şcolara aprobată şi avizată pentru anul 2020-2021 a Şcolii 
Gimnaziale „Vasile Scurtu” Parva; 

- avizul conform nr.10662/16.12.2019 cu anexa nr. 1, a Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Bistriţa-Năsăud privind stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ pentru anul şcolar 2020-2021; 

Ţinând cont de : 
-  încadrarea strictă în numărul de posturi aprobat de MEN pentru fiecare inspectorat şcolar 
- corelarea numărului de posturi cu numărul de elevi/preşcolari şi încadrarea în costurile 

standard aprobate anual prin legea bugetului ; 
Văzând : 
-  prevederile art.19 alin.(4) şi art.61 alin.(2),art.94 alin.(2) lit.d) si art.95 alin.(1) lit.o) din 

Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, 
- prevederile Ordinului MEN Nr. 5090/2019 din 30 august 2019 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 2020 - 2021 

- prevederile  OMECTS nr. 6564/13.12.2011 privind aprobarea procedurii de atribuire a 
denumirii unitatilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, cu 
modificarile şi completările ulterioare; 

-  prevederile Titlului IV al Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata; 
-  prevederile Legii finantelor publice nr.500/2002-actualizata; 
-  prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea 

calităţii educaţiei; 
- prevederile art.139 alin.(1) si art. 196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrative: 
          HOTARASTE: 
 

Proiectul de hotărâre se/nu se avizeaza si se propune a fi înaintat  spre dezbatere plenului consiliului local în 
forma propusă  de iniţiator cu un număr de_______voturi „pentru”,____ „împotrivă”  şi ________„abţineri” de la 
vot din totalul de_____prezenti. 
 
                PRESEDINTE  ,                                                                SECRETAR, 
                                        Bîrte Natu        SÎNGIORZAN VASILE 
 


