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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 
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 
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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 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Intern 

 

 
 

 
 

 
 

 

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.  
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 
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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 
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REFERAT DE APROBARE 

 

 

Potrivit prevederilor OUG 74/2018 aprobată prin Legea 31/2019, ale OUG 196/2005 
privind Fondul de Mediu cu modificările și completările ulterioare, începând cu 1 ianuarie 2020 

contribuția pentru economia circulară/taxa de depozitare este de 80 lei/tonă. 

Prima etapă de aplicare a cestei taxe a fost 1 ianuarie 2019 în cuantum de 30 lei/tonă – 

inclusă deja în tarif- a doua etapă fiind instituită pentru 1 ianuarie 2020, la un cuantum de 50 

lei/tonă. (Anexa nr. 2 la OUG 196/2005). 
În considerarea celor de mai sus, autoritățile publice locale și asociațiile de dezvoltare 

intercomunitară au obligația să includă în tarif această taxă de 50 lei/tonă, care este legiferată ca 
un instrument financiar pentru descurajarea comportamentului de colectare în amestec a fracției 

uscate cu fracția umedă, respectiv a deșeurilor reciclabile cu cele menajere. 
Aceste prevederi legislative impuse de Directivele politicii de mediu ale Comisiei 

Europene, urmăresc să determine o trasabilitate  cât mai corectă a deșeurilor municipale prin 

sancționarea prin acest tip de taxe a eliminării prin depozitare a unor cantități mari de  deșeuri și 
motivarea populației să colecteze selectiv, mărind aportul fracției uscate/deșeuri reciclabile în 
total deșeuri municipale. 

Obligativitatea acestei prevederi de includere a contribuției pentru economia circulară în 
tarifele practicate la nivelul Contractelor de Delegare este notificată către ADI ECODES Sălaj prin 

Adresa Nr. 998/05.12.2019 de către Autoritatea de Reglementare în sfera serviciilor publice ( 
ANRSC), prin care se solicită adoptarea hotărârilor de aprobare la nivelul Consiliilor Locale dar 
și al AGA ADI ECODES Sălaj a modificării tarifelor aplicate în cadrul celor două Contracte.  

În prezent tarifele aplicate în cadrul Contractului de Delegare nr. 777/25.09.2018 la nivelul 
anului 2019 sunt:   

T1 - Colectare și transport deșeuri menajere reziduale și biodeșeuri – persoane 
fizice inclusiv asociații de locatari /proprietari – Zona urban și rural – 225,53 

lei/tonă exclusiv TVA;    

T2 - Colectare și transport deșeuri similar reziduale și biodeșeuri – agenți 
economici/instituții publice/administartori piețe – Zona urban și rural –  204,07 

lei/tonă exclusiv TVA; 

T3 - Colectări ocazionale și servicii suplimentare, la solicitare – Zona urban și rural 
–  201,70 lei/tonă exclusive TVA; 

T4 - Colectarea și transportul deșeurilor voluminoase provenite de la populație, 
instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere( mobilier, 

covoare, obiecte mari de folosință îndelungată altele decât deșeurile de echipamente 
electrice și electrocasnice etc.) – Zona urban și rural – 257,15 lei/tonă exclusiv 

TVA; 
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T5 - Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de 
activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora – Zona 

urban și rural – 242,08 lei/tonă exclusiv TVA; 
T6 - Colectarea și transportul deșeurilor abandonate pe domeniul public – Zona 

urban și rural –  207,49 lei/tonă exclusiv TVA 

Prin documentația de fundamentare a tarifelor pentru anul 2020, înaintată de către Asocierea SC 
Instal Ros SRL – SC Cleanman SRL, în vederea aplicării prevederilor OUG 74/2018 aprobată prin 

Legea 31/2019 si ale OUG 196/2005 și în conformitate cu prevederile Ordinului ANRSC  
109/2007 art. 15 alin. 1 lit.c,  se propun următoarele tarife, analizate, discutate și negociate cu 

obiecțiuni în sedința Consiliului Director al ADI ECODES Sălaj din data de 11.12.2019: 
T1 - Colectare și transport deșeuri menajere reziduale și biodeșeuri – persoane 
fizice inclusiv asociații de locatari /proprietari – Zona urban și rural – 351,54 

lei/tonă exclusiv TVA;    

T2 - Colectare și transport deșeuri similar reziduale și biodeșeuri – agenți 

economici/instituții publice/administartori piețe – Zona urban și rural – 293,13 

lei/tonă exclusiv TVA, respectiv 102,60 lei/mc; 

T3 - Colectări ocazionale și servicii suplimentare, la solicitare – Zona urban și rural 

– 313,99 lei/tonă exclusive TVA; 
T4 - Colectarea și transportul deșeurilor voluminoase provenite de la populație, 

instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere( mobilier, 
covoare, obiecte mari de folosință îndelungată altele decât deșeurile de echipamente 
electrice și electrocasnice etc.) – Zona urban și rural – 372,25 lei/tonă exclusiv 

TVA; 

T5 - Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de 

activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora – Zona 
urban și rural – 358,06 lei/tonă exclusiv TVA; 
T6 - Colectarea și transportul deșeurilor abandonate pe domeniul public – Zona 

urban și rural – 327,24 lei/tonă exclusiv TVA; 

Menționăm că nivelele de tarife propuse spre adoptare pentru anul 2020 includ contribuția 

pentru economia circulară în cuantum de 50 lei/tonă,  precum și respectarea prevederilor legale 
privind majorarea salariului minim pe economie conform HG 937/2018, majorare neaplicată și 
neintrodusă în structura tarifelor în anul 2019 datorită art. 34 alin. 3 din Contractul de Delegare 

care ține și obligă părțile contractuale să nu modifice tarifele în primul an de operare; În consecință 
s-au depus documente justificative (Contractul colectiv de muncă, contracte individuale de muncă, 

state de plată) care fundamentează și atestă cheltulielile cu munca vie propuse în Fișa de 
fundamentare a tarifului.  
Pentru transparență deplină și posibilitatea de analiză și clarificare în vederea adoptării în deplină 

cunostință de cauză a unei hotărâri de mandatare a reprezentantului legal/Primar al UAT în AGA 
ADI ECODES Sălaj vă transmitem următoarele documente: 

• Un "Model de simulare a nivelului nou pentru tarifele aplicate", realizat și transmis de 
către ADI ECODES Sălaj (acest document vă indică în mod estimativ nivelele orientative 
pentru adoptarea taxelor locale pentru anul 2020); 

• Fișele de fundamentare pentru cele 6 categorii de tarife practicate în cadrul Contractului de 
Delegare nr. 777/25.09.2018, întocmite de către Asocierea SC Instal Ros SRL – SC 

Cleanman SRL, cu respectarea prevederilor legale în vigoare (Ordinul ANRSC 109/2007, 
HG 937/2018); 
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Constatând legalitatea și obligativitatea aplicării acestor prevederi legislative propunem 
supunerea spre aprobare a Proiectului de hotărâre privind mandatarea 

primarului/reprezentantului Comunei/Oraşului în A.G.A. ADI ECODES în vederea aprobării 
modificărilor în structura tarifelor aplicate în cadrul  Contractului de delegare Nr.777 din 

25.09.2018 potrivit reglementărilor OUG 74/2018 și OUG 196/2005. 
 


