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HOTĂRÂREA NR. 2 / 2021 

cu privire la aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ 

 din comuna Sândominic pentru anul școlar 2021 - 2022 

 

 

Consiliul Local al comunei Sândominic, întrunit la şedinţa ordinară din data de 28 

ianuarie 2021, convocat prin Dispoziţia nr 59/2021, emisă de primarul comunei 

Sândominic, judeţul Harghita; 

 

Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Sândominic nr. 5692/2020, 

raportul de specialitate prezentată de secretarul general al comunei Sândominic nr. 

5693/2020, precum și avizul Comisiei juridică și administrație publică și Comisiei pentru 

învățământ, sănătate, cultură, culte și sport; 

 

Văzând Hotărârea Consiliului Local Sândominic nr.3/2020 privind aprobarea structurii 

rețelei școlare din comuna Sândominic pentru anul 2020-2021; 

 

Luând în considerare Hotărârea nr. 32/22.12.2020 al Consiliului de Administrație al 

Inspectoratului Școlar Județean Harghita de aprobare a Avizului conform  pentru rețeaua 

școlară locală din comuna Sândominic pe anul școlar 2021-2022; 

 

În conformitate cu prevederile: 

 art.19 alin.(4) și art.61 alin.(2) din Legea nr.1/2011 privind educația națională, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Ordinului nr.5.599/21.09.2020 al Ministerului Educației și Cercetării pentru 

aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru 

învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi 

școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului 

conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar 

pentru anul școlar 2021-2022; 

 Ordinul 3164/2021 pentru modificarea şi completarea 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, aprobată prin 

Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.599/2020; 

 Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; 
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În temeiul dispoziţiilor art.129 alin. (2) lit.d), alin. (7) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 

Art.1. Se aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ din comuna Sândominic, 

județul Harghita, pentru anul școlar 2021-2022, după cum urmează: 
 

I. ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MÁRTON ÁRON” SÂNDOMINIC, 

situat în comuna Sândominic str. Alszeg nr.1681, cu nivel gimnazial- unitate 

de învățământ cu personalitate juridică; 
 

1. ȘCOALA PRIMARĂ „MÁRTON ÁRON”-1 SÂNDOMINIC, situat în 

comuna Sândominic str. Alszeg nr.1646, cu nivel primar - structură 

școlară arondată Școlii Gimnaziale „MÁRTON ÁRON” Sândominic. 
 

2. ȘCOALA PRIMARĂ „MÁRTON ÁRON”-2 SÂNDOMINIC, situat în 

comuna Sândominic str. Alszeg nr.1746, cu nivel preșcolar și primar - 

structură școlară arondată Școlii Gimnaziale „MÁRTON ÁRON” 

Sândominic. 
 

3. GRĂDINIȚA „UGRI-BUGRI” SÂNDOMINIC, situat în comuna 

Sândominic str. Piac nr.419, cu nivel preșcolar - structură școlară 

arondată Școlii Gimnaziale „MÁRTON ÁRON” Sândominic. 
 

4. GRĂDINIȚA „VIHÁNCKA” SÂNDOMINIC, situat în comuna 

Sândominic str. Vár nr. 1243, cu nivel preșcolar - structură școlară 

arondată Școlii Gimnaziale „MÁRTON ÁRON” Sândominic 

 

5. ȘCOALA PRIMARĂ „CSERALJA” SÂNDOMINIC, situat în comuna 

Sândominic str. Cseralja nr. 901, cu nivel preșcolar și primar - structură 

școlară arondată Școlii Gimnaziale „MÁRTON ÁRON” Sândominic 

 

6. ȘCOALA PRIMARĂ „SÁROSÚT” SÂNDOMINIC, situat în comuna 

Sândominic str. Sárosút nr. 1920, cu nivel preșcolar și primar - structură 

școlară arondată Școlii Gimnaziale „MÁRTON ÁRON” Sândominic 
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Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei 

Sândominic și directorul Școlii Gimnaziale “Márton Áron” Sândominic. 
 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică către primarul comunei Sândominic, Școala 

Gimnazială “Márton Áron” Sândominic, Inspectoratul Școlar Județean Harghita și 

Instituția Prefectului Județului Harghita, în vederea exercitării controlului cu privire la 

legalitate, și totodată se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al 

comunei Sândominic prin afișare la sediul Primăriei Sândominic și pe site-ul comunei 

Sândominic www. domokos.ro în Monitorul Oficial Local. 

 

 

Sândominic, la 28 ianuarie 2021 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate, 

             Veress Anna-Aranka                  Secretar general al comunei Sândominic, 

         Both Kinga-Zsuzsánna 
 


