
 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 21 
privind organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular 

preuniversitar şi pentru activităţi extraşcolare şi cu program sportiv suplimentar din municipiul Tulcea, 
pentru anul şcolar 2019-2020 

 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară în data de 28.02.2019; 
Examinând proiectul de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare a unităţilor de 

învăţământ de stat şi particular preuniversitar şi pentru activităţi extraşcolare şi cu program sportiv suplimentar 
din municipiul Tulcea, pentru anul şcolar 2019-2020, proiect din iniţiativa Primarului;  

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, înregistrată sub nr. 
3.543/07.02.2019 şi raportul Direcţiei Economice nr. E 3542/07.02.2019;  

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în vedere prevederile: 
- Legii nr.1/2011 - Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5235/2018 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 2019 – 2020. 

Ţinând seama de Avizul conform nr.13.602/11.01.2019, emis de Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea, 
înregistrat la Primăria Municipiului Tulcea sub nr.889/11.01.2019.  

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a) pct. 1, art. 45 alin. (1) şi (6),  
art. 49 alin. (1) şi (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

                                       
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1 Se aprobă organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi 

particular preuniversitar şi pentru activităţi extraşcolare şi cu program sportiv suplimentar din municipiul 
Tulcea, pentru anul şcolar 2019-2020, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotarâre. 

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia Administraţie Publică 
Locală, Direcţia Economică şi Direcţia Întreţinere şi Administrare Patrimoniu.   

Art. 3 Secretarul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea va asigura comunicarea prezentei 
hotărâri Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea, autorităţilor şi persoanelor interesate 
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor locali din 21 consilieri locali prezenţi. 
 

 
         CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                        CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                            LUCA Andaluzia 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 


