
  
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  TEACA 
 
   

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din raza U.A.T. 

Teaca pentru anul şcolar 2019-2020 

 

 

Consiliul Local al  Comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară in 

data de 31.01.2019  

 Având în vedere: 

- expunerea de motive privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar din raza teritorială a comunei Teaca pentru anul şcolar 2019-2020; 

- raportul compartimentului de specialitate privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar din raza teritorială a comunei Teaca pentru anul şcolar 2019-2020; 

- avizul  favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

- adresa transmisă de Inspectoratul Școlar Județean  nr. 9446 din 20.11.2018 , înregistrată 

la nr. 9449 din  26.11.2018; 

- adresa nr.9750 din 05.12.2018 de solicitare a avizului  conform către Inspectoratul 

Scolar  Județean Bistrița-Năsăud; 

- Avizul conform nr.  114 din 08.01.2019 emis de Inspectoratul Scolar Judetean Bistrita-

Năsăud. 

În conformitate cu: 

- prevederile art.61 si art.101 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 ; 

- Ordinul ministrului educației naționale nr. 5235/2018  privind aprobarea Metodologiei 

pentru 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 2019-2020; 

- prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul Civil; 

- prevederile art. 36 alin.(6)  lit. a)  pct. 1.  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicata, cu modificările și completările ulterioare; 

 

In temeiul art. 39 alin.(1) si art. 115 alin.(l) lit. b)  din Legea nr.215/2001 privind  

administraţia publică locală, republicata, cu modificările și completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din 

raza teritorială a Comunei Teaca pentru anul şcolar 2019-2020, conform anexei care face parte 

integranta din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre s-a adoptat cu  15  voturi ,,pentru”   din   15  consilieri prezenti 

la ședință, din 15 consilieri  în funcție. 

Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică și se  comunică : 

- Primarului Comunei Teaca  

- Inspectoratului Şcolar Judeţean   Bistrița-Năsăud 

- Institutiei Prefectului-Judeţul Bistriţa-Năsăud  

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       AVIZ DE LEGALITATE, 

            BĂRBOS TAVI                                                                                       SECRETAR U.A.T., 

                                                                                                                                  CIOȘAN ANA 

 

Nr.9  din 31.01.2019 


