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HOTĂRÂREA NR.3/2021 
Cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare din comuna Zăbala, judeţul Covasna 

pentru anul şcolar 2021-2022 
 
 
Consiliul local al comunei Zăbala, judeţul Covasna întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 

ianuarie 2021, 
 Având în vedere Referatul de aprobare nr.269/25.01.2021 întocmit şi iniţiat de D - nul primar și 

Raportul de specialitate nr.278/25.01.2021, Raportul de avizare al Comisiei de specialitate al Consiliului 
local al Comunei Zăbala nr.351/28.01.2021; Adresa Inspectoratului Școlar Județean Covasna 
nr.9789/21.12.2020, 

 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 educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, 

Ţinând cont de Ordinul 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 2021 – 2022. 

Luând în considerarea Nota de fundamentare a proiectului planului de şcolarizare a Şcolii 
Gimnaziale nr.1 Zăbala şi a structurilor aparţinătoare de aceasta, pentru anul şcolar 2021-2021, întocmit 
de către Directorul Pap László Kálmán, 

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. “b” şi alin. (4) lit. „c” din din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,  

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. „c”, şi art. 196 alin. (1) lit.”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 Art. 1.  Se aprobă organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare din comuna Zăbala, judeţul 
Covasna, pentru anul şcolar 2021-2022 conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2.  Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Zăbala. 
 

 Zăbala, la 29 ianuarie 2021 
 

               Preşedinte de şedinţă, 
                AMBRUS ATTILA    
                  Secretar general,  

                              BARABÁS RÉKA 


