
 
HOTĂRÂREA NR.363 

 
privind îndreptarea erorii materiale din cadrul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 
285/27.09.2018 privind organizarea și funcționarea rețelei școlare a unităților de învațamânt de stat și 

particular preuniversitar și pentru activități extrașcolare și cu program sportiv  suplimentar din 
Municipiul Tulcea, pentru anul școlar 2018-2019  

 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinta ordinară la data de 20.12.2018, legal 

constituită;                
Examinând proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cadrul Hotărârii Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea nr. 285/27.09.2018 privind organizarea și funcționarea rețelei școlare a unitaților 
de învațamânt de stat și particular preuniversitar și pentru activități extrașcolare și cu program sportiv  
suplimentar din Municipiul Tulcea, pentru anul școlar 2018-2019, proiect din iniţiativa primarului;  

Văzând expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea înregistrată sub nr.35.481/11.12.2018 şi 
raportul prezentat de Direcţia Economică, înregistrat sub nr. 35.480/11.12.2018; 

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. 5472/22.11.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind 

fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, cuprinderea efectivelor de 
preșcolari și elevi din unitățile de învățământ particular și confesional, precum și emiterea avizului conform în 
vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019. 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 285/27.09.2018 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 2018 – 2019; 

Ţinând seama de Avizul conform nr. 9664/15.12.2017, emis de Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea, 
înregistrat la Primăria Municipiului Tulcea sub nr. 33894/15.12.2017 și de adresa  
nr. 10162/19.09.2018 prin care se comunica Ordinele MEN cu nr. 5024/ 03.09.2018,  
5029/04.09.2018, 5041/06.09.2018, 5042/06.09.2018, de  revocare a titlului de ,,Colegiu” acordat  următoarelor 
unități de învățământ: Colegiul Agricol ,, Nicolae Cornățeanu” Tulcea , Colegiul Tehnic ,, Henri Coandă” 
Tulcea , Colegiul ,, Brad Segal” Tulcea  , Colegiul ,, Anghel Saligny” Tulcea.    

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 îndreptarea erorii materiale din cadrul Anexei nr. 1 – I. Unitățile de învățământ de stat 

preuniversitar/A) Unități de învățământ cu personalitate juridică/Nr. Crt. 3, aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Tulcea nr. 285/27.09.2018 privind organizarea și funcționarea rețelei școlare a unitaților 
de învațamânt de stat și particular preuniversitar și pentru activități extrașcolare și cu program sportiv  
suplimentar din Municipiul Tulcea, pentru anul școlar 2018-2019, în sensul înlocuirii sintagmei ,,Liceul 
Tehnologic Nicolae Cornățeanu Tulcea” cu sintagma  ,,Liceul Tehnologic Agricol Nicolae Cornățeanu 
Tulcea”. 

Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea  
nr. 285/27.09.2018 rămân neschimbate. 

 Art.3 Secretarul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea va asigura comunicarea prezentei 
hotărâri, 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. 
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