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CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA 

 

 
HOTĂRÂREA NR. 27/2022 

Privind modificarea HCL nr. 14/2021 cu privire la organizarea rețelei școlare a 

unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021 – 2022 și a HCL 

nr. 7/2022 cu privire la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ 

preuniversitar pentru anul școlar 2022 – 2023 

 

  Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 

24 februarie 2022, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în 

funcţie (17), 

 

Analizând: 

- referatul de aprobare al primarului;  

- raportul compartimentului de specialitate;  

- avizele comisiilor de specialitate juridică şi pentru administraţie public locală, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele religioase 

şi alte drepturi, şi pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport şi tineret;  

- avizul de legalitate al secretarului general al  oraşului; 

 

Având în vedere: 

- adresa Inspectoratului Școlar Județean nr. 1043/14.02.2022, înregistrat la 

Primăria orașului Covasna cu nr. 3371/16.02.2022 prin care se solicită modificarea 

anexa la HCL nr. 14/2021 pentru anul școlar 2021 – 2022, respectiv adresa nr. 

9653/22.12.2021, înregistrată la Primăria orașului Covasna cu nr. 

- HCL nr. 120/2021 privind arondarea grupelor de educație timpurie 

antepreșcolară la unitățile de învățământ cu program prelungit din orașul Covasna 

 

Luând în considerare prevederile: 

- art. 1, punctului 1 din OUG 100/2021 pentru modificarea și completarea Legii 

educației naționale nr. 1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției 

sociale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2022, în scopul finalizării procesului 

de preluare a creșelor din administrarea autorităților publice locale 

- art.19 și art. 20 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. 

- art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată 

 

 



În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 

196 alin. (1) lit. a) și art. 243 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administratriv, cu modificările şi completările ulterioare,   

 

Cu votul ,,pentru” a 17 consilieri, ,,împotrivă” - consilieri 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

  Art. 1.  – Anexa la HCL nr. 14/2021 cu privire la organizarea rețelei școlare a 

unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021 – 2022 se modifică 

conform anexei nr. 1 la prezenta și se înlocuiește cu aceasta. 

 

Art. 2. – Anexa la HCL nr. 7/2022 cu privire la organizarea rețelei școlare a 

unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2022 – 2023 se modifică 

conform anexei nr. 2 la prezenta și se înlocuiește cu aceasta. 
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