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H O T Ă R Â R E A  Nr. 62/2016 

cu privire la organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare al localităţii Cernat judeţul Covasna, pe 

anul şcolar 2017-2018.  
 Consiliul Local al comunei Cernat, judetul Covasna, întrunit în sedinta ordinară de consiliu din data 

de 29.12.2015, 

 Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2366/21.10.2016 şi expunerea de motive asupra 

proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 2367/21.10.2016 cu privire la  organizarea şi funcţionarea reţelei 

şcolare al localităţii Cernat judeţul Covasna, pe anul şcolar 2017-2018. 

 văzând raportul de specialitate a Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului, si raportul Comisiei pentru activităţi economico-financiară, agricultură, amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, 

 în baza prevederilor 61 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale art. 36 alin.(9) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, ale 

art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată 

 în temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) 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 A R E S T E : 

Art.1. Aprobă organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare în comuna Cernat  Cernat judeţul 

Covasna, pe anul şcolar 2017-2018 după cum urmează: 

- Şcoala gimnazială „Vegh Antal” Cernat, Cernat nr. 455, unitate cu pers. juridică 

- Şcoala gimnazială „Bod Peter” Cernat, Cernat nr. 1081, unitate arondată 

- Şcoala primară Albiş, Albiş nr. 5, unitate arondată 

- Şcoala primară „Szabo Lajos” Icafalău, Icafalău nr. 136, unitate arondată 

- Grădiniţă cu Program Normal nr. 1 Cernat, Cernat nr. 454, unitate arondată 

- Grădiniţă cu Program Normal nr. 2 Cernat, Cernat nr. 1080, unitate arondată 

- Grădiniţă cu Program Normal nr. 3 Cernat, Cernat nr. 59, uniate .arondată 

- Grădiniţă cu Program Normal Albiş, Albiş nr. 5, unitate arondată 

- Grădiniţă cu Program Normal Icafalău, Icafalău nr. 147, unitate arondată 
 Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează domnul Boloni David 

primarul comunei Cernat 

 

Cernat la 29.12.2016 

 

  Presedintele de sedintă       Contrasemnează 

                Secretar 

           Magori Istvan                Post vacant 

 
Difuzarea: 

1 ex.la dosar cu sedintele consiliului local 

1 ex.la primar 

1 ex.la Instituţia Prefectului judeţului Covasna 

1 ex.la Inspectoratul Şcolar jud. Covasna, Școala Gimnazială Vegh Antal Cernat 

1 ex. la afişare 


