ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞULTĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. I~
din data de 28 decembrie 2017
privind organizarea

(

reţelei şcolare a oraşului Tăşnad pentru anul şcolar
2018-2019

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. 23887/2017 al Compartimentului juridic din aparatul
de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad;
Având în vedere Raportul Serviciului administraţie publică locală din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad;
În baza Avizului Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare nr. 6600/2017,
înregistrat la Primăria Oraşului Tăşnad sub nr. 23666/2017;
În conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 112011 a educaţiei
naţionale, cu modificările ulterioare;
Conform prevederilor art. 22 şi ale art. 23 din Ordinul Ministerului Educaţiei
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 6564/2017 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 2018 - 2019;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi (2) lit. a) şi d), ale alin. (3) lit. b), ale
alin. (6) lit. a) pct. 1 şi ale alin. (9), precum şi ale art. 45 alin. (1) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în anul 2007, cu modificările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă organizarea reţelei şcolare a oraşului Tăşnad pentru anul
şcolar 2018-2019, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Primarul
Oraşului Tăşnad.
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Prezenta hotărâre a fost adoptata cu res ectarea
anul 2007, cu modificările ulterioare.
Nr. total al consilierilor locali in funcţie: 15
Nr. total al consilierilor locali prezenţi: 9
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 6
Voturi pentru: 9
Voturi tmpotrivă: O
Abtineri: O
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Reţeaua şcolară a oraşului Tăşnad
pentru anul şcolar 2018 - 2019

Nr.

Localitatea

Unitatea cu personalitate

Structura şcolară arondată

juridică

crt.

(

Şcoala Gimnazială

Şcoala Gimnazială Sărăuad

Tăşnad
1

Tăşnad

Liceul Tehnologic
Tăşnad
Grădiniţa cu Program
Prelungit nr. 1 Tăşnad

Grădiniţa cu Program Normal nr. 2
Tăşnad
Grădiniţa cu Program Normal Cig
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