ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
al ședinței de informare a Consiliului Local al Oraşului Tăşnad
din data de 18 noiembrie 2020
Încheiat astăzi, 18 noiembrie 2020, cu ocazia desfășurării ședinței de informare a Consiliului
Local al Oraşului Tăşnad.
Sunt prezenți 7 consilieri locali din cei 15 consilieri locali.
Sunt prezenți directorii instituțiilor de învățământ de la nivelul orașului Tășnad, după cum
urmează:
1. Doamna Farcău Adriana, directoarea Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 1 Tășnad;
2. Domnul Maier Florin, directorul Școlii Gimnaziale Tășnad.
3. Doamna Ruff Sofia, directoarea Liceului Tehnologic Tășnad;
Ședința de informare a fost convocată de domnul Farcău Adrian-Dănuț, primarul orașului
Tășnad prin Adresa înregistrată sub nr. 19047/16.11.2020, anexă la prezentul proces-verbal.
La ședință au fost invitați toți consilierii locali și directorii instituțiilor de învățământ de la
nivelul orașului Tășnad.
Prin adresa nr. 19047/16.11.2020, primarul orașului Tășnad a solicitat puncte de vedere și
propuneri din partea directorilor instituțiilor de învățământ de la nivelul orașului Tășnad cu privire
la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din orașul Tășnad
pentru anul școlar 2021-2022.
Domnul Farcău Adrian-Dănuț, primarul orașului, precizează că ședința a fost convocată
datorită faptului că Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, prin adresa nr. 5608/11.11.2020,
înregistrată la Primăria orașului Tășnad sub nr. 18985/13.11.2020, printre altele, întocmirea unui
proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a orașului Tășnad pentru anul școlar 20212022.
Domnul Farcău Adrian-Dănuț, primarul orașului, mai precizează că, în baza solicitării au
fost depuse adrese din partea instituțiilor de învățământ, după cum urmează:
1.Școala Gimnazială Tășnad, adresa nr.1930/17.11.2020, înregistrată la Primăria orașului Tășnad
sub nr. 19154/17.11.2020.
2.Liceul Tehnologic Tășnad, adresa nr.2864/18.11.2020, înregistrată la Primăria orașului Tășnad
sub nr. 19213/18.11.2020.
3.Grădinița cu Program Prelungit Nr.1 Tășnad, adresa nr.585/18.11.2020, înregistrată la Primăria
orașului Tășnad sub nr.19225/18.11.2020.
În continuare, domnul Farcău Adrian-Dănuț, primarul orașului, propune persoanelor
prezente să se înscrie la cuvânt.
La dezbateri se înscriu următorii:
1. Doamna Farcău Adriana, director la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Tășnad,
precizează că a analizat documentația transmisă și este de acord cu propunerea ca rețeaua școlară să
rămână la fel ca și în anul precedent; mai precizează că în baza Legii nr. 185/2020, fiecare grupă de
copii nu trebuie să depășească 20 de copii/grupă; mai precizează faptul că ar avea nevoie de o
îngrijitoare și 4 cadre didactice;
2. Domnul Maier Florin, director la Școala Gimnazială Tășnad, precizează că este de accord
cu propunerea ca rețeaua școlară să rămână la fel ca și în anul precedent; mai precizează că e
important ca școala din localitatea Sărăuad să rămână, în caz contrar, prevede că ar crește
exponential abandonul școlar, deoarece majoritatea copiilor fac parte din categorii defavorizate.
3. Doamna Ruff Sofia, director la Liceul Tehnologic Tășnad, precizează că este de acord cu
propunerea ca rețeaua școlară să rămână la fel ca și în anul precedent; precizează că a depus la dosar
situații cu privire la numărul de elevi.
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În continuare, se discută mai multe probleme privind unitățile de învățământ din orașul
Tășnad, care vor fi expuse și în ședințele de consiliu local, după cum urmează: angajați necesari
pentru buna desfășurare a activității, starea tehnică a clădirilor, numărul de elevi prezenți la cursuri,
învățământul profesional dual și alte probleme identificate de către cei prezenți la ședință.
După dezbateri domnul Farcău Adrian-Dănuț, primarul orașului, solicită consilierilor locali
un acord de principiu cu privire rețeaua școlară a orașului Tășnad pentru anul școlar 2021-2022 și
cu privire la finanțarea complementară a unităților de învățământ de la nivelul orașului Tășnad
ținând cont de prevederile art. 105 și art. 106 din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu
modificările și completările ulterioare,:
„ART. 105
(1) Finanţarea complementară asigură cheltuieli de capital, cheltuieli sociale şi alte cheltuieli
asociate procesului de învăţământ preuniversitar de stat care nu fac parte din finanţarea de bază a
unităţilor şcolare.
#M7
(2) Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativteritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie, pentru
următoarele categorii de cheltuieli:
#B
a) investiţii, reparaţii capitale, consolidări;
b) subvenţii pentru internate şi cantine;
c) cheltuieli pentru evaluarea periodică naţională a elevilor;
d) cheltuieli cu bursele elevilor;
#M115
e) *** Abrogată
e^1) *** Abrogată
#M19
f) cheltuielile pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar, conform legii;
#B
g) cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaţilor din învăţământul
preuniversitar, cu excepţia celor care, potrivit legii, se efectuează gratuit;
#M84
h) cheltuieli pentru concursuri şcolare şi activităţi educative extraşcolare, centre de excelenţă
organizate în cadrul sistemului de învăţământ;
#B
i) cheltuieli pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru personalul angajat,
preşcolari şi elevi;
j) gestionarea situaţiilor de urgenţă;
k) cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul educaţiei şi
formării profesionale;
#M18
l) alte cheltuieli de natura bunurilor şi serviciilor, care nu fac parte din finanţarea de bază.
#B
(3) Finanţarea complementară aprobată anual prin legea bugetului de stat se repartizează pe
comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti de către direcţiile generale ale
finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi cu asistenţa tehnică a
inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti.
#M84
(4) Prin bugetul consiliilor locale pot fi aprobate cheltuieli cu reparaţii curente, respectiv de
natura obiectelor de inventar, cu încadrarea în bugetul alocat.
#M23
ART. 106
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Finanţarea de bază şi finanţarea complementară se realizează pe baza contractului de
management administrativ-financiar încheiat între directorul unităţii de învăţământ preuniversitar
şi primarul localităţii/primarul de sector în a cărei/cărui raza teritorială se află unitatea de
învăţământ, respectiv cu preşedintele consiliului judeţean/primarul de sector, în cazul şcolilor
speciale.”
Cu 7 voturi pentru din 7 voturi exprimate, propunerea este aprobată.
Prezentul proces verbal a fost încheiat în 4 exemplare originale, un exemplar pentru
Primăria orașului Tășnad și trei exemplare pentru unitățile de învățământ de la nivelul orașului
Tășnad.
Azi, 18 noiembrie 2020.
PRIMAR
DR. ADRIAN-DĂNUȚ FARCĂU

DIRECTOR GPP Nr. 1 TĂȘNAD
ADRIANA FARCĂU

DIRECTOR ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂȘNAD
FLORIN MAIER

DIRECTOR LICEUL TEHNOLOGIC TĂȘNAD
SOFIA RUFF

Nr. crt.

Numele şi prenumele consilierului local

1

Cigan-Boldan Lavinia-Livia

2

Costea Teofil

3

Ghiurcuța Nicolae

4

Kiskasza Barna-Balázs

5

Moisa-Turcu Antonel-Adrian

6

Ruff Sofia

7

Snelenpeger Carol-Nicolae

Semnătura
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