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Hotarârea Nr.17/27.04.2018  cu privire la reorganizarea retelei 
scolare a Comunei Bixad, Judetul Satu Mare, pentru anul scolar 
2018-2019 
 
Consiliul Local al Comunei Bixad 
 
Având  în vedere  
 

- Raportul compartimentului de resort, 
- Solicitarea  ISJ Satu Mare nr. 1488/16.04.2018 
- Solicitarea primarului comunei Bixad nr.2480/2018, adresata ISJ 

Satu Mare, cu privire la emiterea avizului conform pentru 
reorganizarea retelei scolare la Bixad, 

- avizul conform nr. 1534/18.04.2018, cu anexa aferenta, cu privire la 
reorganizarea retelei scolare la Bixad, 

- art.3, lit. d, art. 4, lit.a, pct. ii, lit.b, lit.c, art.5, lit.a, lit.b, art.12, 
lit.a, lit.b, lit.c, lit.d, art.13, pct.1, lit.a, lit.b, pct.2, pct.3, art.14, 
art.15, art.17, art.18, art.19, art.20 din Ordinul nr. 6564/2011 
privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unitatilor de 
invatamant din sistemul national de invatamant preuniversitar, 

- art. 19, alin.4, art. 61, alin.2 si alin.5 din Legea  nr.1/2011 a 
educatiei nationale 

- în temeiul art. 36 alin. (1), lit.d, alin.6, lit.a, pct.1  şi art. 45 alin. (1) , 
art.49, alin. (1) şi alin.(2), art.115, alin.(1), lit.”b”, alin.(3), lit.”a” şi lit.”b”, 
art.117, lit.”a” şi  lit.”f” din Legea Nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale republicată cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se aproba reorganizarea retelei scolare din comuna Bixad, judetul 
Satu Mare, pentru anul scolar 2018-2019, potrivit anexei care este parte 
integranta din prezentul proiect de  hotarare. 
 
 



 
Art.2. Hotărârea  adoptata se aduce la cunostintă publică prin afisare la 
sediul Primăriei Bixad si prin publicarea pe pagina de internet a Primăriei.  
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii adoptate se încredintează  
Directorul  Scolii Gimnaziale Bixad. 
Art.4. Hotărârea  adoptata se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului 
Satu Mare,  Primarului ales al comunei Bixad,  Scolii Gimnaziale Bixad, 
Inspectoratului Scolar Judetean Satu Mare. 
 

Bixad, 27.04.2018   

Preşedinte de Şedinţă, 
Consilier, 

Ioan DOBIE   

AVIZAT, 
 SECRETAR 

Mioara COJOCARU 
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