CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA
Hotărâre
privind aprobarea Reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar la nivelul unităţii
administrativ teritoriale Marghita pentru anul şcolar 2016-2017
Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 ianuarie
2016,
Văzând raportul de specialitate nr. 12342 /29.12.2015, întocmit de d-na Ciupe Elena în calitate
de şef serviciu administraţie publică locală, procesul verbal al comisiei de specialitate,
Având în vedere: adresa nr. 18431/22.12.2015 din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor
prin care ne comunică Avizul conform al Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar
Jedețean Bihor, înregistrată la Primăria municipiului Marghita cu nr. 12292/28.12.2015, prevederile
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, art.19, alin.(4), art.61 alin.(2) ; art.22, alin.(1) din Ordinul
Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 5556/27.10. 2015 privind aprobarea Metodologiei
privind fundamentarea cifrei de școlarizare 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 2016-2017, raportul de avizare al comisiei de specialitate,
În temeiul art. 36, alin. 2, alin.6 lit.a pct.(1) şi art. 45 , din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001,republicată , cu modificările şi completările ulterioare
Hotărăşte
Art. 1. Se aprobă Reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular la nivelul
unităţii administrativ teritoriale Marghita pentru anul şcolar 2016-2017, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta sub formă de hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului judeţului Bihor,
Primarului municipiului Marghita, Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor,la dosar.

Președinte de ședință
Pop Gavril

Contrasemnează secretar UAT
jr. Demeter Cornelia

Marghita,
Nr.11 din 26.01.2016
Adoptată cu votul a 16 consilieri pentru din 16 prezenți

Anexă la HCL nr.____din 26.01.2016
Nr.
crt.

Judeţ

Mediul
urban/
rural

1.

Bihor

Urban

2.

Bihor

Urban

3.

4.

5.

6.

Bihor

Bihor

Bihor

REŢEAUA PROPUSĂ 2016-2017
Denumirea unităţii de învăţământ
Denumirea unităţii de învăţământ fără
personalitate
juridică
cu personalitate juridică – adresa, (arondată)
–
adresa,
nr.telefon/fax/e-mail/niveluri
de nr.telefon/fax/e-mail/niveluri
de
învăţământ
învăţământ
Colegiul Naţional
„
Octavian Goga”,
Municipiul Marghita, str.N.Bălcescu
nr.80,cod poștal 415300, tel.0259362379 0359/178368; 0359/818568
e-mail
liceul_goga@yahoo.com.,
niveluri
de
învăţământ:
PRIM/GIMN/LIC
Şcoala Gimnazială nr.1 Ghenetea,
str. Principală nr. 129 Ghenetea
,cod.poștal 415302 jud. Bihor ,
tel.0259-364459,
niveluri
de
învăţământ:PRIM/GIM,
structură
școlară arondată
la Colegiului
Naţional „Octavian Goga” Marghita
Şcoala Gimnazială nr.2 Cheţ, str.
Principală nr. 240 Cheţ, cod poștal
415301, jud.Bihor ,
tel.
0259-362655;
nivel
de
învăţământ: PRIM ,structură școlară
arondată
la Colegiului Naţional
„Octavian Goga” Marghita (unitatea
şcolară funcţionează în clădirea
administrată de Liceul Teoretic
,,Horváth János” Marghita)

Urban

Urban

Urban

Liceul Teoretic „ Horváth János”,
Mun. Marghita, str. 1 Decembrie nr.5,
tel.0259-362926; 0359-434010;
e-mail gshorvathjanos@yahoo.com,
niveluri
de
învăţământ:
PRE/PRIM/GIMN/LIC
Şcoala Gimnazială nr.3 Cheţ , Cheţ,
str. Principală nr.233/240, nivel de
învăţământ: PRIM /GIMN, structură
școlară arondată Liceului Teoretic „
Horvath Janos”, Marghita,

Grădinița cu program prelungit
nr.5 Marghita, nivel de învățământ
PRE, structură arondată
Liceului
Teoretic
„ Horvath
Janos”, Marghita

Observaţii

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Grădiniţa cu program normal nr.6
Cheţ, Cheţ, str. Principală nr.233,
nivel de învățământ PRE, structură
arondată
Liceului Teoretic „
Horvath Janos”, Marghita

Bihor

Bihor

Bihor

Bihor

Bihor

Bihor

Urban

Urban

Liceul Tehnologic
„ Horea”
Marghita, str. I.L.Caragiale nr. 44,
tel.0259
362302,e-mail
dre_horea_.marghita@yahoo.com,
niveluri de învăţământ :LIC/PROF
Grădiniţa cu program prelungit
nr.1,Marghita, str.Eroilor nr.6 ,tel.
0770082730,
e/mail.
gradinitadoi@yahoo.com, nivel
de
învăţământ:PRE
Grădiniţa cu program prelungit nr.
2 Marghita, str. N.Bălcescu nr.2,
tel.0359/179300, fax. 0359/179300, email
gradinitaunumarghita@yahoo.com
,nivel de învăţământ: PRE, structură
a Grădiniţei cu program prelungit
nr.1,Marghita

Urban

Grădiniţa cu program normal nr.3
Cheţ, nivel de învăţământ: PRE,
structură a Grădiniţei cu program
prelungit nr.1,Marghita

Urban

Grădiniţa cu program normal nr.4
Ghenetea, nivel de învăţământ:
PRE, structură a
Grădiniţei cu
program prelungit nr.1,Marghita

Urban

Urban

Fundația Universitară „ Vasile
Goldiș” Marghita, Departamentul
Învpățământ Preuniversitar Școala
Postliceală „ Vasile Goldiș” Marghita,
str. Eroilor nr. 9, tel/fax 0259-362802,
e-mail:
secretariatmarghita@yahoo.com

Menționăm faptul că Autoritățile administrației publice locale de la nivelul Municipiului Marghita , prin
( Consiliul local și Primărie) se obligă să suplimenteze finanțarea , cu sume din bugetul local, a unităților de
învățământ de stat care funcționează cu efective sub limite prevăzute de lege, în unitățile de învățământ de la
nivelul unității administrativ teritoriale pentru care s-a solicitat avizul conform pentru rețeaua școlară care va
funcționa , în anul școlar 2016-2017.
Presedinte de şedinţă
POP GAVRIL

Contrasemnează, secretar U.A.T.,
jr. DEMETER CORNELIA

