
 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.31 

DIN 29.01.2021 
 

privind aprobarea Rețelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 
pentru anul şcolar 2021-2022 

 

Consiliul local al comunei Șimand, judeţul Arad, întrunit în şedinţa ordinară, la 
data de 29.01.2021 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare al  Primarului comunei Șimand, d-nul Dema Florin-Liviu;  
- Raportul de specialitate întocmit de d-na Brîndaș Lavinia, secretar general al 

UAT;  
- Avizul conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad, nr.2246/63/22.12.2020, 

înregistrat la Primăria comunei Şimand sub nr.23/05.01.2021; 
- Prevederile art. 19 şi art. 61 din Legea educaţiei naţionale nr.1/05.01.2011, 

actualizată, cu modifcările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art.24, 25 și 26, ale Ordinului M.E.C. nr. 5599/21.09.2020, pentru 

aprobarea 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; 
prevederile art. 129, alin. (7) , lit. a) din O.U.G. nr. 57 /2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local; 
- votul ,,pentru” a 12 consilieri din cei 12 în funcţie fiind prezenţi 12 consilieri, 
 În temeiul art. 139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 

   H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. - Se aprobă Reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 
unităţii administrativ-teritoriale Șimand pentru anul şcolar 2021-2022, conform anexei 
nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. - Prezenta hotărâre se comunică tuturor celor interesați de către Secretarul 
general al comunei Șimand.  
 
 

       Preşedinte de şedinţă,                Avizat de legalitate, 
       Sodinca Iustin-Constantinescu                          Secretar general,  
                       Brîndaş Lavinia 
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Anexa nr. 1 la HCL nr.31/29.01.2021 

 

 
Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe 
raza unităţii administrativ-teritoriale Șimand pentru anul şcolar 2021-

2022 
 

 
 
Denumirea unităţii de învăţământ 

cu personalitate juridică 
Adresa, Nr. telefon/fax/ 

e-mail/niveluri de învăţământ 

Denumirea unităţii de 
învăţământ fără personalitate 

juridică  (arondată) 
Adresa,Nr.telefon/fax/           

e-mail/niveluri de învăţământ 

Comuna 
Oraşul 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ȘIMAND” 
nr.1083,  
tel/fax 0257/373121 
scoalasimand@artelecom.net/PRI, 
GIM 

  
 
 
ȘIMAND 

  
ȘCOALA PRIMARĂ 
COMUNA ȘIMAND, NR. 697, 
tel. 0257/373169 
PRIMAR 

 
 
 
ȘIMAND 

  
GRĂDINIŢA CU PROGRAM 
NORMAL NR.2 
COMUNA ȘIMAND, NR. 350 tel. 
0257/373410 
PREȘCOLAR 

 
 
 
ȘIMAND 

  
GRĂDINIŢA CU PROGRAM 
NORMAL NR. 1 
COMUNA ȘIMAND, NR.921 tel. 
0257/373333 
PREȘCOLAR 

 
 
 
ȘIMAND 

 
    Preşedinte de şedinţă,                Avizat de legalitate, 

       Sodinca Iustin-Constantinescu                          Secretar general,  
                       Brîndaş Lavinia 
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