
   

                 R  O  M  Â  N  I  A                   

JUDEŢUL SĂLAJ

COMUNA ŞĂRMĂŞAG

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA   NR.22
din 15 februarie 2017

pentru organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna Șărmășag
pentru anul școlar 2017-2018

Consiliul  local  al  comunei  SĂRMĂŞAG,  judeţul  Sălaj  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din
15.02 2017;

Având în vedere:
- prevederile art.36 (2),lit.”d”, alin.(6), lit.”a”, pct.1 din Legea nr.215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
-  Adresa  cu  nr.10302/8  decembrie  2016  a  Inspectoratului  școlar  județean  Sălaj   și  Raportul
argumentativ privind reorganizarea rețelei școlare cu nr.874/9 februarie 2017;
-   Expunerea de motive a primarului comunei Șărmăşag nr. 875/9 februarie 2017;
- prevederile art.61,  alin.1 și  2 din Legea nr.1/2011 a educației naționale,  art.24 din anexa la
O.M.E.C.T.S nr.5557/22.11.2016 pentru aprobarea  Metodologiei privind fundamentarea cifrei de
școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor  de preșcolari și elevi
școlarizați în unitățile de învățământ paricular, precum și emiterea avizului conform în vederea
organizării rețelei de  învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018;

- Avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj cu nr. 1011/15.02.2017;
În  temeiul  art.45(1)  şi  al  art.115,  alin.”1”lit.”b”  din  Legea  nr.215/2001,  privind

administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E:
Art.1. Aprobă   menținerea  Rețelei  școlare  a  unităților  de  învățământ  din  comuna

Șărmășag pentru anul școlar 2017-2018 conform anexei nr.1, anexă care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
      Art.  2  . Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri se încredinţează primarul comunei,
DOMBI ATTILA – JANOS.
          Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj;
- Inspectoratului Școlar al județului Sălaj;
- Liceul Tehnologic nr.1 Șărmășag;
- Domnului primar DOMBI ATTILA-JANOS;

            - Site – ul www.primariasarmasag.ro
- Dosar şedinţă;
- Dosar hotărâri.-

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ        CONTRASEMNEAZĂ,
DOMBI  SZILARD ATTILA             Secretar comună,

ANGELA RODICA OROIAN

Adoptată în şedinţa din data de 15.02.2017
Cu un număr de 13 voturi din numărul total de 15  consilieri în funcţie


