
ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA SĂSCIORI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr. 4/2021
privind aprobarea rețelei Școlare de pe raza comunei Săsciori

pentru anul de învățământ 2021-2022, comuna Săsciori, județul Alba

Consiliul Local al comunei Săsciori, judetul  Alba, întrunit în ședință -extraordinară  cu 
convocare de îndată- în ziua de  14 ianuarie 2021;

Văzând:
- raportul de specialitate intocmit de secretarul general al comunei, prin care se propune 

aprobarea rețelei Școlare de pe raza comunei Săsciori pentru anul de învățământ 2021-2022, 
comuna Săsciori, județul Alba;

-referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea retelei Scolare de pe raza 
comunei Sasciori  pentru anul de invatamant 2021-2022, comuna Sasciori, judetul Alba;

-Proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei Școlare de pe raza comunei Săsciori 
pentru anul de învățământ 2021-2022, comuna Săsciori, județul Alba  

- raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru activităţi social-culturale, culte, 
învăţământ, sănătate şi familie, muncă, protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport;

 - raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 3 juridică;
Având în vedere prevederile:
- O.M.E.N. 5599 / 2020 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de 

școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi 
școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform in vederea 
organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2021-2022;

- art. 19(4) si art.61 (2) din Legea nr.1/2011 a educatiei nationale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 129 (1)  coroborat cu art. 196(1) lit. „a” din Ordonanța de Urgență nr. 
57/2019, privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E:

      Art.1. – Aprobă rețeaua Școlara de pe raza comunei Sasciori, judetul Alba, pentru  anul de 
învățământ 2021-2022, conform anexei nr.1 parte integrantă din prezenta Hotârare;
      Art.2. - Prezenta se comunică la:

- Instituţia Prefectului judeţului Alba ;
- D-lui Morar Nicolae-Florin – primar ;
- conducerii Şcolii Gimnaziale Sasciori
- Inspectoratului Școlar Județean Alba.

Săsciori la 14 ianuarie 2021

Președinte de ședință                                      Contrasemnează pentru legalitate
    Consilier local                             p. Secretar general al comunei,
MARTIN MIHAI-GEORGE                                    Maria-Monica Ilea

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de 14 voturi favorabile, valabil exprimate,
din numărul total de 15 consilieri în funcție si 14 consilieri prezenți.ROMANIA


