ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 175
din data de 19 decembrie 2019
privind organizarea reţelei şcolare a oraşului Tăşnad pentru anul școlar
2020-2021
Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. 24284/2019 al Compartimentului juridic din aparatul de
specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad;
Având în vedere Raportul Serviciului financiar – contabil din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad şi Raportul Comisiei pentru buget, finanţe,
programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerţ din cadrul
Consiliului Local al Oraşului Tăşnad;
În baza Avizului Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare nr. 6125/2019, înregistrat
la Primăria Oraşului Tăşnad sub nr. 24256/2019;
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. 4044/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea
cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de
preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea
avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru
anul şcolar 2020 - 2021;
Conform prevederilor Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării
Ştiinţifice nr. 5461/2018 pentru modificarea şi completarea Procedurii de atribuire a
denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar,
aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
6.564/2011;
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,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aprobă organizarea reţelei şcolare a oraşului Tăşnad pentru anul școlar
2020-2021, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Primarul
Oraşului Tăşnad.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
PROF. EUGEN LATEȘ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
SERGIU-IONEL BUTA

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

