
R O M Â N I A
JUDEŢUL SĂLAJ

CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI TREZNEA

HOTĂRÂREA Nr.41
din 19 decembrie 2019

privind  aprobarea Reţelei şcolare pentru învăţământul preuniversitar din comuna
TREZNEA, pentru anul şcolar 2020-2021,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA
Întrunit în edin ă ordinarăședință ordinară ță ordinară

Având în vedere :
- Raportul argumentativ prezentat de d-na ăra Elena Director coordonatorȚăra Elena Director coordonator

Scoala generala – Aurelia i Lazar Cosma – Treznea ;ședință ordinară
- Avizul nr.11122/11.12.2019 a Inspectoratului colar judetean Sălaj;Școlar judetean Sălaj;
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Treznea care este

favorabil;
In conformitate cu prevederile :
-   prevederile art.24,25 i 26 din OMEN Nr.5090/30.08.2019 ședință ordinară  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 2020-2021.

-prevederile art.4 şi art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică;       

Vazând  dispozitiile  art.12,  alin.2,  lit.d  si  alin.7,  lit.a,  din  OUG  Nr.57/2019
privind Codul Administrativ;

În temeiul art.139 alin. (1) şi ale art.196 alin.(1),lit.a din din OUG Nr.57/2019
privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂ TE:Școlar judetean Sălaj;
Art.1.Se  aprobă  Reţeaua  şcolară  pentru  învăţământul  preuniversitar  din

comuna TREZNEA, pentru anul şcolar 2020-2021, conform Anexei care face parte
integrantă din  prezentul proiect de hotărâre.

Anexa 
REŢEAUA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

DIN COMUNA TREZNEA

Nr. crt. Denumirea unităţii de 
învăţământ cu 
personalitate juridică – 
adresă, tel/fax, e-mail, 
niveluri de învăţământ

Denumirea unităţii de învăţământ fără 
personalitate juridică (arondată) – adresă, tel/
fax, e-mail, niveluri de învăţământ

      
     1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
“Aurelia şi Lazar Cosma”, 
loc. Treznea nr.81 ,            
Tel/fax: 0260658060,         
e-mail:  scoala_treznea 
@yahoo.com .        
prescolar, primar, 
gimnazial

Grădiniţa cu program normal Treznea, loc. 
Treznea nr. 35 (preşcolari)

http://www.zalausj.ro/ro/hotarari/2012/h2-2012-anexa1.pdf


Art. 2  Se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri  d-ul
Oros Cristian Primarul comunei TREZNEA ..

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică la : :
 Instituţiei Prefectului judeţului Sălaj ;
 Inspectoratului  colar jude ean  SălajȘcolar judetean Sălaj; ță ordinară  ;
 Primarului comunei Treznea ;
 Pe site-ul institutiei ;
 Locuitorilor comunei prin afisare;
 Dosar hotărâri;
 Dosar de edin ă;ședință ordinară ță ordinară

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                  CONTRASEMNEAZĂ
                       SIMOC TEFAN  Școlar judetean Sălaj;                              SECRETARGENERALUAT

         BLÂNDA -IGRE  IOANȘcolar judetean Sălaj; Țăra Elena Director coordonator

                                

           
Consilieri prezenţi : 9
Consilieri absenti :-
Voturi pentru ……...9
Voturi împotrivă:-                    

 


	-prevederile art.4 şi art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

