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HOTĂRÂREA NR. 73/ 2015 
 

Cu privire la aprobarea organizării şi funcŃionării reŃelei şcolare din comuna 

Zăbala, judeŃul Covasna pentru anul şcolar 2016-2017 

 
 

Consiliul local al comunei Zăbala, judeŃul Covasna întrunit în şedinŃă ordinară din data de 

28 decembrie 2015, 

 

Având în vedere Proiect de hotărâre şi Expunerea de motive cu privire la aprobarea 

organizării şi funcŃionării reŃelei şcolare din comuna Zăbala, judeŃul Covasna pentru anul şcolar 

2016-2017, întocmit şi iniŃiat de către d- nul viceprimar, 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (4), art. 61 alin. (2) şi art. 95 alin. (1) lit. „j”, din 

Legea nr.1/2011 a educaŃiei naŃionale, cu modificările şi completările ulterioare, 

łinând seama de OMECŞ nr. 5556/27.10.2015 privind modologia de fundamentare cifrei 

de şcolarizare pentru anul şcolar 2016-2017, 

Luând în considerarea Nota de fundamentare a proiectului planului de şcolarizare a Şcolii 

Gimnaziale nr.1 Zăbala şi a structurilor aparŃinătoare de aceasta, pentru anul şcolar 2016-2017, 

întocmit de către Directorul Pap László Kálmán, 

Având în vedere avizul conform al Inspectoratului Şcolar judeŃean Covasna, 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. „a” pct. 1. din Legea nr. 215/2001 

privind administraŃia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,  

Având în vedere avizul favorabil a compartimentului de specialitate şi al secretarei 

comunei cu privire la proiectul de hotărâre, întocmit şi iniŃiat de către primarul comunei Zăbala, 

În temeiul  art. 115 alin. (1) lit. „b”, din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

 



HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Se aprobă organizarea şi funcŃionarea reŃelei şcolare din comuna Zăbala, judeŃul 

Covasna, pentru anul şcolar 2016-2017 conform Anexei nr. 1 care face parte intagranta din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinŃează viceprimarul 

comunei Zăbala. 

 

Zăbala, la 28 decembrie 2015 
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