
Intern 

 

 
 

COMUNA NUŞFALĂU- CONSILIUL LOCAL 

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

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

E-mail: primarianusfalau@yahoo.com 

 

 

 

PROIECT DE HOTARÂRE 

Din 4 decembrie  2019 

privind propunerea reţelei şcolare în comuna Nușfalău , județul Sălaj pentru anul 

școlar 2020 – 2021. 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Nușfalău 

Având în vedere : 

- Referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare,semnat de 

domnul primar Mate Radu ,în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 8578 din 

04.12.2019 

- Raportul secretarului general al comunei Nușfalău înregistrat sub nr. 8579 din 

04.12.2019 

- Adresa nr. 3127 din 29.11.2019 a Liceului Tehnologic ” Petri Mor” Nușfalău, 

înregistrată la Primăria comunei Nușfalău sub nr. 5850 din 04.12.2019; 

- prevederile art. 23, art.45 alin. (6), art. 61 şi art. 63 din Legea nr. 1/2011 – 

Legea educaţiei naţionale, modificată şi completată; 

- prevederile art. 24 alin. (1) - (3) lit. a) și b) din Ordinul MEN nr. 5090/2019 

pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare 

pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari 

și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea 

avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ 

preuniversitar pentru anul școlar 2020 – 2021; 

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

- prevederle art. 139 alin. (1) potrivit căruia cvorumul necesar pentru adoptarea 

hotărârii este votul favorabil al majorității simple; 
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În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

Art.1. – Se aprobă propune pentru reţeaua şcolară a Liceului Tehnologic ”Petri Mor” 

Nușfalău pentru anul şcolar 2020 – 2021 în structura prevăzută în anexă, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

comunei Nușfalău,  

Art. 3. - . Prezenta se va comunica cu:  

-Instituţia Prefectului judeţului Sălaj;  

-Inspectoratul Scolar Judetean Sălaj 

-Primarul comunei Nușfalău;  

- site www.primarianușfalău.ro; 

- Dosar Hotărâri; 

 

 

         INIȚIATOR                                    AVIZAT SECRETAR GENERA L 

              MATE RADU                                            RAD MARIA-ELISABETA 
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COMUNA NUŞFALĂU- PRIMAR 

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

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

E-mail: primarianusfalau@yahoo.com 

Nr.8578  din 04.12.2019 

 

 

R E F E R A T  D E  A P R O B A R E 

 

 

Prin adresa nr.3127 din 29.11.2019, înregistrată la Primăria comunei 

Nușfalău sub nr.5850 din 04.12.2019, Liceul tehnologic ”Petri Mor” Nușfalău și-a 

prezentat propunerile privind rețeaua școlară (Anexa 11) și proiectul planului de 

școlarizare pentru anul școlar 2020-2021 a Liceului tehnologic ”Petri Mor” 

Nușfalău. 

Conform prevederilor art. 23, art.45 alin. (6), art. 61 şi art. 63 din Legea nr. 

1/2011 Legea educaţiei naţionale, modificată şi completată și a prevederile art. 24 

alin. (1) (3) lit. a) și b) din Ordinul MEN nr. 5090/2019 pentru aprobarea 

Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul 

preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în 

unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea 

organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020 – 

2021 a fost inițiat proiectul de hotărâre cuprinzând propunerile cu privire la 

menținerea  rețelei școlare de pe raza administrativ-teritorială a comunei Nușfalău 

pentru anul școlar 2020-2021, conform proiectului planului de școlarizare transmis 

de către unitatea de învățământ.   

 Așa cum rezultă din prevederile art.19, alin.4 din Legea educației naționale 

nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru asigurarea accesului egal 

la educație și formare profesională, autoritățile administrației publice locale, în baza 

avizului conform al inspectoratelor școlare, aprobă organizarea, funcționarea și, 

după caz, dizolvarea unor structuri de învățământ, fără personalitate juridică, părți 

ale unei unități de învățământ cu personalitate juridică și subordonate aceluiași 

ordonator principal de credite. De asemenea, potrivit dispozițiilor art.61, alin.2 din 
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legea susmenționată, rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular 

preuniversitar se organizează de către autoritățile administrației publice locale, cu 

avizul conform al inspectoratelor școlare.  

Constatând necesitatea obținerii avizului conform pentru organizarea rețelei 

școlare pentru anul 2020-2021, am inițiat proiectul de hotărâre privind aprobarea 

rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza administrativ-teritorială a 

comunei Nușfalău, în forma în care aceasta urmează să funcționeze în anul școlar 

2020-2021, având ca unitate cu personalitate juridică Liceul Tehnologic ”Petri Mor” 

Nușfalău, care are următoarele structure arondate: - Școala Gimnazială ”Petri Mor” 

Nușfalău , Grădinița cu program normal Nușfalău, Scoala primară Bilghez, - 

Grădinița cu program normal Bilghez. 

 În baza celor mai sus menționate propunem Inspectoratului Scolar Judetean 

Sălaj, acordaea avizului conform , pentru proiectul de hotarâre initiat de primarul 

comunei cu anexa ce face parte integrantă, în forma prezentată. 

 

PRIMAR 

MATE RADU 
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COMUNA NUŞFALĂU- SECRETAR 

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

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

E-mail: primarianusfalau@yahoo.com 

Nr.8579  din 04.12.2019 

 

R A P O R T  

privind structura reţelei şcolare propuse să funcţioneze în anul şcolar 2020-2021 

 

 

Potrivit art. 61 din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale, cu modificarile si 

completarile ulterioare, reţeaua şcolară este formată din totalitatea unităţilor de 

învăţământ acreditate, respectiv autorizate provizoriu. Reţeaua şcolară a unităţilor 

de învăţământ de stat şi particular preuniversitar se organizează de către autorităţile 

administraţiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare.  

În cadrul reţelei şcolare se pot înfiinţa şi pot funcţiona, conform legii, grupe/clase 

în alternative educaţionale integrate în unităţi şcolare de stat sau particulare. 

Persoanele juridice şi fizice pot înfiinţa, conform legii, unităţi de educaţie timpurie 

şi de învăţământ primar, gimnazial, liceal şi postliceal. Reţeaua şcolară a unităţilor 

de învăţământ se dă publicităţii la începutul fiecărui an, pentru anul şcolar următor. 

Din prevederile cuprinse in ORDIN Nr. 5090/2019 din 30 august 2019 pentru 

aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru 

învăţământul preuniversitar de stat, reiese ca evidenţa efectivelor de preşcolari şi 

elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului 

conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ, 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, organizarea reţelei şcolare se 

realizează anual. În procesul de organizare a reţelei şcolare unităţile de învăţământ 

pot să îşi păstreze statutul şi structura sau pot fi reorganizate, în urma aplicării unor 

operaţiuni specifice, respectiv fuziunea sau divizarea acestora.  
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Autorităţile administraţiei publice locale, pentru unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat, şi, respectiv, persoanele juridice finanţatoare, pentru unităţile 

de învăţământ particular, vor înainta propunerile de divizare sau de fuziune a 

unităţilor de învăţământ, însoţite de o fundamentare privind motivele care stau la 

baza procesului de reorganizare propus. În vederea organizării reţelei şcolare 

locale, consiliile locale întocmesc un proiect al reţelei şcolare, care se transmite 

inspectoratului şcolar de către primar, în vederea emiterii avizului conform.  

Actul administrativ prin care se organizează reţeaua şcolară a localităţii este 

hotărârea consiliului local, emisă în baza prevederilor legislaţiei în vigoare. 

Deoarece nu au fost infiintate unitati noi de invatamant pentru anul scolar 2020-

2021 iar in prezent nu sunt estimate modificari ale efectivelor de elevi, sub limitele 

prevazute de legislatia in vigoare, pentru functionarea unitatilor de invatamant cu 

personalitate juridica existente, nu se impune reorganizarea retelei scolare pentru 

anul scolar 2020-2021. Avand in vedere cele prezentate propunem ca structura 

retelei scolare pentru anul scolar 2020- 2021sa fie aprobat conform proiectului de 

hotarâre inițiat de primarulcomunei domnul Mate Radu. 

 

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI NUȘFALĂU,  

RAD MARIA-ELISABETA 


