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HOTĂRÂRE 
Referitor la: aprobarea organizării reţelei şcolare 2021 – 2022 în comuna Săliștea, judeţul Alba 

 

Consiliul Local al comunei Săliștea, județul Alba, întrunit în ședința ordinară din data de 25.02.2021, ședință 
publică, 

Având în vedere: 
 - proiectul de hotărâre nr. 9 din 10.02.2021 privind aprobarea organizării reţelei şcolare 2021 – 2022 în 
comuna Săliștea, judeţul Alba; 
 - anunțul nr. 642 din 10.02.2021 privind publicarea proiectului de hotărâre; 
               - prevederile 19, alin. 4, art. 61, alin. 2 din Legea nr. 1/2011, legea educaţiei naţionale, cu modificările şi 
completările ulterioare;   
 - prevederile art. 24 - 28 din anexa la Ordinului M.E.C. nr. 5599/2020 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 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile O.M.E.C.T.S. nr. 6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de 
învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 8, art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. a, art. 198 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 6, 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată; 
 - prevederile art. 80 – 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile art. 148, alin. 2 din Constituția României, republicată; 

- adresa nr. 6996 din 01.10.2020 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba; 
- avizul conform nr. 8660/60 din 21.12.2020 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba; 
- adresa nr. 836 din 10.02.2021 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba; 

 - referatul de aprobare nr. 9 din 10.02.2021 al primarului, inițiatorul proiectului de hotărâre; 
- raportul nr. 826 din 18.02.2021 al secretarului general al comunei; 

 - avizul nr. 16 din 24.02.2021 al comisiei de specialitate nr. 1 - pentru activităţi economico-financiare, 
agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecția mediului și turism; 

- avizul nr. 16 din 24.02.2021 al comisiei de specialitate nr. 2 – juridică şi de disciplină, muncă şi protecţie 
socială; 
 - avizul nr. 16 din 24.02.2021 al comisiei de specialitate nr. 3 - pentru învăţământ, sănătate şi familie, 
protecţie copii, tineret şi sport, activităţi socio-culturale, culte,  

în temeiul prevederilor art. 139, alin. 1, art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare,  

CONSILIUL LOCAL 
al comunei Săliștea, județul Alba, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE: 
Art. 1.  Se aprobă organizarea reţelei şcolare 2021 – 2022 în comuna Săliștea, judeţul Alba, conform anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general, primarului comunei Săliștea, judeţul 
Alba, Școlii Gimnaziale „David Prodan” Săliștea, Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, pentru ducere la îndeplinire şi 
Instituţiei Prefectului - judeţul Alba. 
 
                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          Contrasemnează pentru legalitate, 
                   Cugerean Ioan-Valentin                      SECRETAR GENERAL 
                                               Ionescu Mihaela-Alina 
 
Săliștea, 25.02.2021                                                                                                                                                                                                               
Nr. 11 

NR. CONSILIERI ÎN FUNCȚIE NR. CONSILIERI PREZENȚI NR. VOTURI PENTRU NR. VOTURI ÎMPOTRIVĂ NR. ABȚINERI 

11 11 11 - - 
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             ANEXĂ LA H.C.L. NR. 11 DIN 25.02.2021 

 
 

REŢEAUA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT CU PERSONALITATE JURIDICĂ 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Judeţ Mediu 
Urban/Rural 

Comuna REŢEA ŞCOLARĂ EXISTENTĂ 2020 - 2021 REŢEA ŞCOLARĂ 2021 - 2022 
Denumirea unităţii de 

învăţământ cu personalitate 
juridică – adresa, nr. 

telefon/fax/ e-mail/niveluri de 
învăţământ 

Denumirea unităţii 
de învăţământ fără 

personalitate 
juridică (arondată) 

– adresa, nr. 
telefon/fax/                    

e-mail/niveluri de 
învăţământ 

Denumirea unităţii de 
învăţământ cu personalitate 

juridică – adresa, nr. 
telefon/fax/ e-mail/niveluri de 

învăţământ 

Denumirea 
unităţii de 

învăţământ fără 
personalitate 

juridică 
(arondată) – 
adresa, nr. 
telefon/fax/                    

e-mail/niveluri de 
învăţământ 

1. Alba R Săliștea ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
„David Prodan”, comuna 

Săliștea, telefon: 
0258/762138, e-mail: 

scoalasalistea@yahoo.com 
PREŞCOLAR, PRIMAR, 

- ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
„David Prodan”, comuna 

Săliștea, telefon: 
0258/762138, e-mail: 

scoalasalistea@yahoo.com 
PREŞCOLAR, PRIMAR, 

- 

mailto:primaria_salistea@yahoo.com


GIMNAZIAL: 
- Grădinița cu program 
normal Săliștea; 
- Școala Primară Săliștea-
Deal; 
- Grădinița cu program 
normal Săliștea-Deal; 
- Școala Primară Tărtăria; 
- Grădinița cu program 
normal Tărtăria; 
- Școala Primară Mărgineni. 

GIMNAZIAL: 
- Grădinița cu program 
normal Săliștea; 
- Grădinița cu program 
normal Săliștea-Deal; 
- Școala Primară Tărtăria; 
- Grădinița cu program 
normal Tărtăria; 
- Școala Primară Mărgineni. 

           

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   Contrasemnează pentru legalitate, 
                 Cugerean Ioan-Valentin                                                             SECRETAR GENERAL 
                                                                                                  Ionescu Mihaela-Alina 
 


	- prevederile art. 8, art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. a, art. 198 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
	- prevederile art. 80 – 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

