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       Avizat, 

          Secretar, 

          Craciun Adrian 
 

PROIECT   DE HOTĂRÂRE  
privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 

din Comuna Cozma, pentru anul 2023   2024 

 

      Ormenişan Petru în calitate de Primar al Comunei Cozma, judeţul Mureş. 

     - Având în vedere:  

 Referatul de aprobare nr.2174/24.11.2022 al primarului comunei Cozma în calitatea sa de iniţiator  

Raportul de specialitate nr. 2174/1/24.11.2022 intocmit de secretarul general al comunei Cozma 

 avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Cozma; 

 prevederile art.61, alin. (2), din Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011  

O.M.E. nr.6217/09.11.2022 privind aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de 

școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de 

antepreșcolari/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 

Adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş nr. 945/21.11.2022, cu privire la transmiterea 

proiectului de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare,  

      - Ţinând cont de prevederile art.7 alin. 13 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică; 

      În baza: 

-  art. 129 alin. 1 alin.(2), lit.d; alin. (7) lit.a, alin (14) art. 139; art.196, alin. (1), lit. a, din 

O.G. nr.57 privind Codul administrativ 

 

HOTĂRÂŞTE: 

 
Art.1.  Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 

din Comuna Cozma, pentru anul şcolar 2023-2024, conform anexei, care face parte integranta din 

prezenta hotărâre. 
 

Art. 2. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Primarul Comunei Cozma 
 

Art. 3. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul 

Primăriei comunei Cozma şi se comunică:  

- Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş,  

- Primarului comunei Cozma, 

- Scolii Gimnaziale Cozma,  

- Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş 

 

Iniţiator, 

PRIMAR 

ORMENISAN PETRU    

 

 

 

 


