
HOTARAREA Nr.6
Din 29 ianuarie 2016

privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ
din comuna TREZNEA pentru anul şcolar 2016-2017.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA
întrunit în şedinţă ordinara;

Având în vedere :
-Expunerea de motive prezentata de d-ul Stanciu Emanoil-Ionel primarul comunei

și adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj Nr. 36 din 08.01.2016 pentru întocmirea
Proiectului privind reorganizarea reț elei unităț ilor de învăț ământ preuniversitar la nivelul
comunei Treznea, pentru anul școlar 2016-2017 ;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliul local Treznea ;
- prevederile art. 4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională

în administraţia publică, ale Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes
public;

-prevederilor Legea nr.1/2011 privind Educatia Natională cu modificările şi
completările ulterioare și OMECȘNr.5556/2015 ;

Vazând dispozitiile art.36, alin.2, lit.d si alin.6, lit.a, pct.1 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, cu modificarile ulterioare;

În temeiul art.45, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată;

HOTĂRASTE:

Art.1.Se aprobă Reţeaua şcolară pentru învăţământul preuniversitar din comuna
TREZNEA, pentru anul şcolar 2016-2017, conform Anexei care face parte integrantă din
prezentul proiect hotărâre.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează d-ului
STANCIU EMANOIL-IONEL primarul comunei.

ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI TREZNEA

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


Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Institutia Prefectului judeţului Sălaj
-Inspectoratul Scolar al judeţului Sălaj
-Primarul comunei Treznea
-locuitorilor comunei prin afisare ;
-Dosar de şedintă

PREŞEDINTE DE SEDINTĂ CONTRASEMNEAZA
DRUHORA OCTAVIAN SECRETARUL COMUNEI

BLÂNDAŞ-IGREŢ IOAN
Consilieri prezenţi : 8
Consilieri absenti :-
Voturi pentru …….8
Voturi împotrivă –



Anexa la Hotărârea Consiliului Local Treznea nr.1/2016

REŢEAUA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT
DIN COMUNA TREZNEA PENTRU ANUL ŞCOLAR 2016-2017

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

Şcoala primară Bozna, loc. Bozna, nr. 92
(primar)

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ:
DRUHORA OCTAVIAN SECRETAR AL COMUNEI,

BLÂNDAŞ-IGREŢ-IOAN


