
                                                                    R  O  M  Â  N  I  A
                                                J U D E Ţ U L  S Ă L A J
                                           ORAȘUL  ŞIMLEU  SILVANIEI
                                                  CONSILIUL  LOCAL

                     

                                                                                              HOTĂRÂREA NR.108
                                                                         din 30.11.2015

pentru avizarea proiectului privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar din oraşul Şimleu Silvaniei  pentru anul şcolar 2016-2017

Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă  ordinară în data de
30 noiembrie 2015;

Având în vedere Expunerea de motive nr.15773/2015 a Primarului  oraşului  Şimleu Silvaniei,
Raportul de specialitate nr.15774/2015 al Viceprimarului  orașului  Șimleu Silvaniei  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.61alin.2 din Legea nr.1/2011 a educaţiei  naţionale, cu modificările  şi
completările  ulterioare,  Ordinul  M.E.CT.S.  nr.5556/2015 pentru  aprobarea  Metodologiei  privind
fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat , cuprinderea efectivelor
de preșcolari  și elevi din unitățile de învățământ particular și confesional, precum și emiterea avizului
conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ pentru anul școlar 2016-2017 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, 

                                                            HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se  avizează  favorabil  proiectul  privind  reorganizarea reţelei şcolare a  unităţilor  de
învăţământ preuniversitar  din oraşul Şimleu Silvaniei  pentru anul  şcolar  2016-2017, 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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