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                                                                HOT RÂREA NR. 4                                                        
                                                                           din 26.01.2017 

privind aprobarea re elei şcolare a unit ilor de înv mânt preuniversitar din oraşul Şimleu 
Silvaniei  pentru anul şcolar 2017 – 2018 

 
 

Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă  ordinară în data de 26 
ianuarie 2017;                                                                                                                                                                      

Având în vedere Avizul conform nr. 10681/12.01.2017 al Inspectoratului colar Județean Sălaj, 
înregistrat sub nr. 594/16.01.2017, prin care s-a emis avizul conform pentru proiectul rețelei colare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraşul Şimleu Silvaniei  pentru anul şcolar 2017 – 2018, Expunerea 
de motive nr. 613/2017 a Primarului oraşului Şimleu Silvaniei, Raportul de specialitate nr. 614/2017 al 
Secretarului delegat şi Avizul Comisiei pentru activităţi social-culturale, învăţământ, sănătate, familie, muncă 
şi protecţie socială, protecţie pentru copii, tineret şi sport a Consiliului Local; 

În baza prevederilor art. 61 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi 
completările ulterioare, HG nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea 
costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului 
standard per elev/preşcolar, cu modificările i completările ulterioare, HG nr. Ordinul M.E.N.C. . nr. 
5777/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de colarizare pentru învățământul 
preuniversitar de stat, evidența efectivelor de pre colari  i elevi colarizați în unitățile de învățământ 
particular, precum i emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ pentru 
anul colar 2017 - 2018 şi ale art. 36 alin. 1 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul  art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei  publice  locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  

                                                                  HOT R ŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraşul Şimleu Silvaniei 
pentru anul şcolar 2017 - 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Şimleu 
Silvaniei. 
       Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Sălaj în condiţiile Legii nr.554/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
            Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
                         - Primarul oraşului Şimleu Silvaniei; 
                         - Prefectul Judeţului Sălaj; 
                         - Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj; 
              - unităţile de învăţământ prevăzute în anexă; 
                         - dosar hotărâri.  
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