
R O M Â N I A
J U D E Ț U L  C A R A Ș – S E V E R I N

COMUNA CICLOVA ROMÂNĂ
Strada Principală, nr. 203, jud. Caraș-Severin

    Telefon: +40 255 575 305
  E-mail: primariaciclovaromana@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR. 3
din 31 Ianuarie 2023

Privind organizarea Rețelei școlare a unităților de învățământ
preuniversitar de stat, cu personalitate juridică și fără personalitate

juridică, care va funcționa pe raza comunei Ciclova Română, 
în anul școlar 2023-2024 

        Consiliul Local al Comunei Ciclova Romana, judetul Caras-Severin,
intrunit în sedinta ordinara

Având în vedere: 
- avizul conform emis de Inspectoratul Școlar Județean Caraș – Severin ;
- adresa nr. 2296 din 29.11.2022 emisa de Școala Gimnaziala Ciclova Romana ;
-  raportul  argumentativ  privind  structura  retelei  scolare  propuse  sa

funcționeze în anul scolar 2023-2024 la nivelul comunei Cicova Romana, înregistrat
sub nr. 2297 din 29.11.2022, emis de Școala Gimnaziala Ciclova Romana ;

-  referatul de aprobare si proiectul de hotărâre privind  organizarea Rețelei
școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică și
fără personalitate juridică, care va funcționa pe raza comunei Ciclova Română, în anul
școlar 2023-2024 ;

-  prevederile  art. 61 alin. (1)  şi  (2)  din  Legea 1/2011 – Legea  Educaţiei
Naţionale ;

-  Ordinul  Ministrului  Educației  nr.  6217  din  9.11.2022,  pentru  aprobarea
Metodologiei  privind  fundamentarea  cifrei  de  şcolarizare  pentru  învăţământul
preuniversitar  de  stat,  evidența  efectivelor  de  antepreșcolari/preșcolari  și  elevi
școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform
în  vederea  organizării  rețelei  unităților  de  învățământ  preuniversitar  pentru  anul
şcolar 2023 – 2024 ;

- avizele comisiilor de specialitate a Consiliului Local Ciclova Română

În temeiul art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a din O.U.G nr.57/2019 privind
Codul Administrativ 



H O T Ă R Ă Ș T E 

Art. 1 – Se aprobă proiectul de hotărâre privind organizarea Rețelei școlare
a unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică și
fără personalitate juridică, care va funcționa pe raza comunei Ciclova Română, în
anul școlar 2023-2024, după cum urmează :

Denumirea unităţii de învăţământ
cu personalitate juridică

Denumirea unităţii de învăţământ fără 
personalitate juridică/structură

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  CICLOVA
ROMÂNĂ

ŞCOALA PRIMARĂ ILIDIA
GRĂDINIŢA CU PROGRAM  NORMAL 
CICLOVA ROMÂNĂ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM  NORMAL 
ILIDIA

Art. 2.  Prezenta hotărâre va fi transmisa Inspectoratului  Școlar Județean
Caraș –  Severin,  Primarului,  Unității  de învățământ cu  personalitate juridică  si  se
aduce  la  cunoștință  autorităților  și  persoanelor  interesate  prin  grija  secretarului
unității administrativ-teritoriale.

     Presedinte de sedinta                    Contrasemneaza pentru legalitate 
  Constantin–Cristian Coadă                 Secretar general  

      Daniela–Georgetta Novac


