
          ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA  
COMUNA  PĂULENI-CIUC                                                                    
   CONSILIUL LOCAL  
                                                   P r o i e c t 
                                                          

HOTĂRÂREA NR       /2012 
privind aprobarea structurii re țelei școlare din comuna Păuleni-Ciuc, cu 

modificarea denumirilor unit ăților de învățământ  
 

Consiliul Local al Comunei  Păuleni-Ciuc, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de _________________ convocată prin Dispoziţia 
nr.________/2012 emisă de primarul comunei Păuleni-Ciuc , 
Având în vedere: 

• Adresa nr. 366/2012 a școlii generală „Márton Ferenc”  din Păuleni-Ciuc; 
• Expunerea de motive cu nr_______/2012 a primarului comunei Păuleni-Ciuc  
• Raportul de specialitate nr. ______/2012 al secretarului comunei  Păuleni-

Ciuc; 
• Raportul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, protecţia copilului, 

muncă, protecţia socială şi sport; 
• Procesul verbal de afişare nr. _________/2012 privind îndeplinirea 

procedurilor de transparenţă decizională; 
• O.M.E.C.T.S. nr.6564 din 2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a 

denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ 
preuniversitar; 

• O.M.E.C.T.S. nr.3283 din 2012 pentru modificarea şi completarea Procedurii 
de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de 
învăţământ preuniversitar; 

• Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, cu modificările și completările ulterioare; 
În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică; 
În temeiul prevederilor  art. 19, art.36 alin (1) şi alin (2) lit „a” și ”c”, alin. (5) lit 

”d”, art. 45 alin (1), art. 50 şi art.115 alin.(1) lit.b) al Legii nr. 215 din 2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

HOTĂRĂŞTE : 
 
   



Art.1. Se aprobă rețeau unităților de învățământ din comuna  Păuleni-Ciuc, cu 
modificarea denumirilor unităților de învățământ, în condițiile prevăzute de ordinul 
O.M.E.C.T.S. nr.6564/2011 după cum urmează:  

A.)  Unități de învățământ cu personalitate juridică  

Unitatea de învăţământ pentru 
învăţământul gimnazial 

Şcoală gimnazială 

Numele  Márton Ferenc 
Localitatea  Păuleni-Ciuc 
Nivelul şcolarizat  PRI, GIM 
Adresa  Păuleni-Ciuc nr.116, jud. Harghita 
 

B.)  Unități de învățământ fără personalitate juridică 
 
Unitatea de învăţământ pentru 
învăţământul gimnazial cu 
personalitate juridică  

Şcoala gimnazială  Márton Ferenc 

Denumirea AR Grădinița cu program normal 
Nivelul şcolarizat PRE 
Adresa Sat Păuleni-Ciuc nr.76/c 
 
Unitatea de învăţământ pentru 
învăţământul gimnazial cu 
personalitate juridică  

Şcoală gimnazială  Márton Ferenc 

Denumirea AR Grădinița cu program normal 
Nivelul şcolarizat PRE 
Adresa Sat Delniţa 184 
 
Unitatea de învăţământ pentru 
învăţământul gimnazial cu 
personalitate juridică  

Şcoală gimnazială Márton Ferenc  

Denumirea AR Școala primară 
Nivelul şcolarizat PRI 
Adresa Sat Delniţa nr.184 
 
 
Unitatea de învăţământ pentru 
învăţământul gimnazial cu 
personalitate juridică  

Şcoală gimnazială  Márton Ferenc 

Denumirea AR   Grădinița cu program normal 
Nivelul şcolarizat PRE  
Adresa sat.  Soimeni nr.10   



 
 
Unitatea de învăţământ pentru 
învăţământul gimnazial cu 
personalitate juridică  

Şcoală gimnazială  Márton Ferenc 

Denumirea AR Școala primară   
Nivelul şcolarizat PRI  
Adresa sat.  Soimeni nr.10   
 
 
Art.3. Se aprobă denumirea în limba maghiară a unitățiilor de învățământ prevăzuți 
la art.2 după cum urmează: 
 

A.) Unități de învățământ cu personalitate juridică  

Unitatea de învăţământ pentru 
învăţământul gimnazial 

Általános iskola 

Numele  Márton Ferenc 
Localitatea  Csíkpálfalva 
Nivelul şcolarizat PRI, GIM 
Adresa  Csíkpálfalva 116 szám 
 

B.)  Unități de învățământ fără personalitate juridică 
 
Unitatea de învăţământ pentru 
învăţământul gimnazial cu 
personalitate juridică  

 „Márton Ferenc” általános iskola 

Denumirea AR   Óvoda 
Nivelul şcolarizat PRE 
Adresa  Csíkpálfalva 76 szám 
 
Unitatea de învăţământ pentru 
învăţământul gimnazial cu 
personalitate juridică  

  „Márton Ferenc”  általános iskola 

Denumirea AR Óvoda 
Nivelul şcolarizat PRE 
Adresa Delne  184 szám 
 
Unitatea de învăţământ pentru 
învăţământul gimnazial cu 
personalitate juridică  

  „Márton Ferenc”  általános iskola 

Denumirea AR Elemi iskola 



Nivelul şcolarizat PRI 
Adresa  Delne 184 szám 
 
 
 
 
 
Unitatea de învăţământ pentru 
învăţământul gimnazial cu 
personalitate juridică  

  „Márton Ferenc”  általános iskola 

Denumirea AR  Óvoda 
Nivelul şcolarizat PRE 
Adresa  Csíkcsomortán 10 szám 
 
Unitatea de învăţământ pentru 
învăţământul gimnazial cu 
personalitate juridică  

  „Márton Ferenc”  általános iskola 

Denumirea AR   Elemi iskola 
Nivelul şcolarizat   PRI 
Adresa Csíkcsomortán 10  szám 
 
Art.4. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează primarul comunei  
Păuleni-Ciuc și directoarea școlii. 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei  Păuleni-Ciuc, Prefectului 
Judeţului Harghita, Inspectoratului Școlar Județean Harghita, Școlii gimnaziale 
”Marton Ferenc”   și se aduce la cunoştiinţă publică prin grija secretarului comunei 
Păuleni-Ciuc .  

Aducerea la cunoştiinţa publică se face prin afişare la sediul Primăriei și pe 
pagina de internet al comunei  Păuleni-Ciuc www. csikpalfalva.eu. 
 

 Păuleni-Ciuc,  _________________ 2012 
 

Președinte de ședință,                                        Constrasemnează  ,   
  
 
 
 
 
 
 


