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                                                          HOTĂRÂREA NR.5/2023 
privind aprobarea organizării rețelei școlare pentru anul 2023-2024 la nivelul Comunei Arieșeni 

 
Consiliul local al comunei Arieșeni, județul Alba, întrunit în ședință publică ordinară azi 31 ianuarie 
2023 
Luând in dezbatere: 
- Proiectul de hotărâre nr.77/2022 privind aprobarea organizării rețelei școlare pentru anul 2023-2024 
la nivelul comunei Arieșeni; 
- Adresa Inspectoratului Școlar Județean Alba nr. 7571/18.11.2022 înregistrată la Primăria Comunei 
Arieșeni sub nr. 7240/18.11.2022 ; 
- Adresa Liceului Tehnologic de Turism si Alimentație Arieseni privind organizarea rețelei școlare nr. 
2069/23.11.2022 înregistrată sub nr. 7352/23.11.2022; 
- referatul de aprobare întocmit de către Primarul Comunei Arieseni , înregistrat sub nr.7638 
/12.12.2022 ; 
- raportul de specialitate întocmit de către secretarul general al Comunei Arieseni , înregistrat sub 
nr.7639/12.12.2022 ; 
- prevederile art.61 , alin.(2) al Legii educației naționale nr.1 /2011 ; 
- prevederile OMEN nr. 6217/2022 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 2023-2024 ;    
- avizele favorabile comisiilor de specialitate nr.1, 2 și 3 
- avizul conform al  Inspectoratului Școlar Județean Alba nr.8190/6/22.12.2022 

În temeiul art. 139 alin.(1) și ale art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ adoptă prezenta; 

HOTĂRĂȘTE 
 Art.1 Se aprobă  organizarea rețelei școlare pentru anul 2023-2024 la nivelul Comunei Arieșeni , 
județul Alba după cum urmează: 
Nr. 
crt. 

Unitate școlara cu personalitate 
juridica 

 
Structuri arondate 

Adresa  
Observații 

 
1 

Liceul Tehnologic De Turism și 
Alimentație Arieșeni 

Grădinița cu program 
normal Arieșeni 

 

Sat Arieșeni, nr. 8, comuna 
Arieșeni, județul Alba  

 
 

        Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Primarul Comunei Arieșeni, dl Pantea 
Gheorghe. 

Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
       Art.4. Prin intermediul secretarului general al comunei Arieșeni prezenta hotărâre se comunică și se 
înaintează: Instituției Prefectului-județul Alba, domnului primar, ISJ Alba, LTTA Arieșeni,  afișare la sediul 
primăriei și pe site-ul www.comuna-arieseni.ro. 
     Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabil exprimate care reprezintă 100 % din 
numărul consilierilor în funcţie.                                                                                          

Arieșeni, 31 ianuarie 2023 
                        contrasemnează pentru   legalitate, 
președinte ședință,                                                                 pt. secretar general comună, 
     consilier local                                                                                                              inspector asistent 
     Toader BÎLC                                                                           Ionel-Viorel BELEI 
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