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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUŞFALĂU 

NUŞFALĂU, P-ţa. Arany János, nr. 1, Jud. Sălaj, cod. 457260 

tel: 0260-670002; 0260-670034 Fax: 0260-670034 

E-mail: primarianusfalau@yahoo.com 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 2 

DIN DATA DE 24 IANUARIE 2019 

 

Privind organizarea rețelei scolare a unitaților de învățământ preuniversitar de stat din 

raza comunei Nusfalau pentru anul școlar 2019-2020. 

 Consiliul local al comunei Nusfalau; 

Avand în vedere : 

- Avizul Conform nr.12246 din 09.01.2019 a Inspectorartului Scolar Județean Sălaj 

- expunerea de motive a primarului comunei Nușfalău 

- raportul de avizare din partea comisiei de specialitate 

- prevederile art. 4 și 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică locală 

- prevederile OMECS nr. 5556/2015 pentru  aprobarea Metodologiei privind 

fundamentare cifrei de școlarizare pentru învățamant preuniversitar de stat, cuprinderea  

efectivelor de preșcolarizare și elevi de învățământ particular și confesional, precum și 

emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ 

preuniversitar pentru anul scolar 2016-2017 

- prevederile ain (1)- (2) ale art. 61 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu 

modificările și completarile ulterioare,  

- prevederile Legii nr. 287/2009, privind Codul Civil, republicată cu modificarile și 

completarile ulterioare ; 

- In conformitate cu prevederile art. 36 alin 4 lit.a alin 6 lit a din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 

In temeiul art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T A R Ă Ș T E: 

 Art.1. Se aprobă organizarea rețelei școlare a unităților de învațamant 

preuniversitar, din comuna  Nușfalău pentru anul școlar 2019-2020, conform  

documentelor prezentate de unitățile de invațamant existente pe raza comunei  

Nusfalau. 
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 Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se incredințează primarul 

comunei, în calitate de ordonator principal de credite, precum și directorul Liceului 

Tehnologic ”Petri Mor” Nușfalău 

 Art.3. Persoana nemulțumita se poate adresa împotriva prezentului act 

administrativ instanței competente în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 

privind contenciosul administrativ. 

 Art. 4. Prezenta hotarare se comunică : 

- Instituției Prefectului Judetului Salaj 

- Primarului Comunei Nusfalău 

- Directorului Liceul Tehnologic ”Petri Mor ” Nușfalău 

- Inspectoratul Scolar Judetean 

- Dosar cu hotarari 

 

PREŞEDINTE DE SEDINȚĂ 

BERNAT ELENA     

 

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

RAD MARIA-ELISABETA 
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CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI NUŞFALĂU 

NUŞFALĂU, P-ţa. Arany János, nr. 1, Jud. Sălaj, cod. 457260 

tel: 0260-670002; 0260-670034 Fax: 0260-670034 

E-mail: primarianusfalau@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

ROIECT DE HOTARÂRE  

Din 28 DECEMBRIE 2016 

 

 

Privind organizarea rețelei scolare în unitațile de învățământ preuniversitar de stat, de  pe 

raza UATC Nusfalau pentru anul școlar 2017-2018. 

  

- expunerea de motive a primarului comunei Nușfalău 

- prevederile art. 4 și 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică locală 

- prevederile OMECS nr. 55562015 pentru  aprobarea Metodologiei privind 

fundamentare cifrei de școlarizare pentru învățamant preuniversitar de stat, cuprinderea  

efectivelor de preșcolarizare și elevi de învățământ particular și confesional, precum și 

emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ 

preuniversitar pentru anul scolar 2016-2017 

- prevederile ain (1)- (2) ale art. 61 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu 

modificările și completarile ulterioare,  

- prevederile Legii nr. 287/2009, privind Codul Civil, republicată cu modificarile și 

completarile ulterioare ; 
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- In conformitate cu prevederile art. 36 alin 4 lit.a alin 6 lit a din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 

In temeiul art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T A R Ă Ș T E: 

 Art.1. Se aprobă organizarea rețelei școlare în unitățile de învațamant 

preuniversitar de stat de pe raza UATC Nușfalău pentru anul școlar 2017-2018, conform  

documentelor prezentate de unitățile de invațamant existente pe raza comunei Nusfalau. 

 Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se incredințează primarul 

comunei. 

 Art.3. Persoana nemulțumita se poate adresa împotriva prezentului act 

administrativ instanței competente în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 

privind contenciosul administrativ. 

  

 

Art. 4. Prezenta hotarare se comunică : 

- Instituției Prefectului Judetului Salaj 

- Primarului Comunei Nusfalău 

- Scoala Gimnaziala Petri Mor 

- Liceul Tehnologic nr. 1  

- Inspectoratul Scolar Judetean 

- Dosar cu hotarari 

-  

     INITIATOR  

PRIMAR                                                                                          Avizat pentru legalitate 

MATE RADU                                                                                 Secretarul comunei  

                                                                                                         Rad Maria-Elisabeta 


