
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15 

Nr. total al consilierilor locali prezenţi:  15 

Nr. total al consilierilor locali absenţi: 0 

Voturi pentru: 15  

Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 

ROMÂNIA              

JUD. SATU MARE            

ORAŞUL TĂŞNAD         

CONSILIUL LOCAL              

 

HOTĂRÂREA Nr. 113 

din data de 31 decembrie 2020 
 

privind organizarea reţelei şcolare a unităților de învățământ preuniversitar de 

stat din oraşul Tăşnad pentru anul şcolar 2021-2022 

 

Consiliul Local al Oraşului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință ordinară, în 

data de 31 decembrie 2020; 

Având în vedere Referatul nr. 21390/28.12.2020 al Compartimentului Juridic din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Tășnad; 

Analizând Adresa  nr. 5814/21.12.2020 a Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, 

înregistrată la Primăria orașului Tășnad sub nr. 21311/23.12.2020 și Avizul Conform al 

Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, înregistrat sub același număr. 

Având în vedere Raportul Serviciului financiar – contabil din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad, înregistrat sub nr.21393/28.12.2020 şi Raportul 

Comisiei pentru buget, finanțe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de 

servicii, comerț din cadrul Consiliului Local al Oraşului Tăşnad, înregistrat sub nr. 

21683/30.12.2020 

În conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei 

naţionale, cu modificările ulterioare; 

Conform prevederilor art. 22 – 24, 25 alin. (1) şi ale art. 26 din Ordinul Ministerului 

Educației Naționale nr. 5599/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea 

cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de 

preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea 

avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru 

anul şcolar 2021 - 2022; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. a) şi d), ale alin. (3) lit. c), ale alin. 

(7) lit. a) şi ale alin. (14), precum şi ale art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. – Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităților de învățământ 

preuniversitar de stat din oraşul Tăşnad pentru anul şcolar 2021-2022, conform Anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul 

Orașului Tășnad. 
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