
                                                                                             R  O  M  Â  N  I  A 
 J U D E Ţ U L  S Ă L A J 

 ORAŞUL  ŞIMLEU  SILVANIEI 
    CONSILIUL LOCAL  

 
 

 

    

                                                                       HOTĂRÂREA NR. 137                                                   

    din 31.12.2019                                      
privind aprobarea  reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraşul 

Şimleu Silvaniei  pentru anul şcolar 2020 - 2021 

 
 

Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă publică în data 
de  31 decembrie 2019;                                                                                                                                                                      

Având în vedere Avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj pentru unitățile de 
învățământ preuniversitar din orașul Șimleu Silvaniei în anul școlar 2020 - 2021, transmis prin 
adresa nr. 11737/11.12.2019, Referatul de aprobare nr. 20522/2019 a Primarului oraşului Şimleu 
Silvaniei, Raportul de specialitate nr. 50523/2019 al Secretarului general al 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. 61 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu 
modificările şi completările ulterioare, Ordinului M.E.N. nr. 5090/2019 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 şi ale art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. a din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul  art. 139 alin. 1 și art. 196 alin. 1 lit. a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ,  

                                                          HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraşul 
Şimleu Silvaniei pentru anul şcolar 2020 - 2021, 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 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. 
 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ,  
                    OPREA MIHAI                                                    SECRETAR GENERAL DELEGAT,  
                                          ALINA-MARIANA PETHO 



                


