
RoMÁNIA
JUDETUL CLUJ

COMLINA IZVORU CRI §ULUI
CoNSILruL LOCAL _

HoTÁnAREANr.73
Din 21 noiembrie 2019

privind aprobarea re}elei unitálilor de invafámánt de stat care vor funcfiona anul gcolar 2020 -

2021,pe raza Comunei lzvoru Crigului.

Consiliul local al comunei Izvoru Crigului , judeful Cluj, íntrunit in qedinla de lucru odinará din
data de 21.11.2019;
Avánd in vedere prevederile:

- adresa nr. 1334l l 04.I1.2019 a Inspectoratului §colar Judelean Cluj
- referatul Inspectoratului §colar Judefean Cluj cu nr. 492 l 14.I1.2019;
- Legea nr.ll20l1 a educaliei nationale ;

§aportul de specialitate cu rlr. 16/07 .0I.20í9
In temeiul drepturilor conferite prin art. l29 OUG nr.57 /20l9 codul administrativ,

CONSILIaL LOCALAL COMUNEI Izvoru Criqului adoptd prezenta
HorÁk4RE

Art. 1. Se aprobá reteaua unitálilor de invafámánt de stat care vor funcliona in anul ;colar
2020 - 2021, pe raza Comunei Izvoru Crigului, conform Anexei, care face parte integrantá din
prezenta hotáráre.

Art. 2. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotárári se incredinleazá Primarul comunei
Izvoru Criqului 9i compartimentul constatare impunere din cadrul instituliei.

Art. 3. Prin grija secretarului comunei Izvoru Crigului ptezenta hotáráre se comunicá comunicá
in termenul prevázut de lege cátre :

- Institutia Prefectului Jude{ului Cluj,
- Primarul comunei Izvoru Crigului ,

- Compartimentului de specialitate
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Prezenta hotáráre a fost adoptatá cu respectarea prevederilor OUG nr.57 l2019 codul administrativ :

Vofuri,, Pentru " :Vofuri ., impotrivá )) -
., Ablineri 'l :

ll
0
0

ffi



RoMANIA
JUDETUL CLUJ
COMI]NA Izvoru Crigului
CONSILruL LOCAL Anexa la Hotárárea nr. 73 din 21.11.2019

Reteaua unitálilor de invatámánt de stat care vor funcliona in anul gcolar 2020 - 202I, pe raza
comunei lzvoru crisului

Nota
Consiliul local al Comunei Izvoru Crigului aprobá reteaua unitálilor de invafámánt de stat care vor
functiona in anul gcolar 2020 - 2021, pe raza Comunei Izvoru Crigului, fárá implicarea financiará din
punct de vedere a cheltuielilor de personal.

PRE§EDINTE DE §EDINTÁ
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SECRETAR GENE AL COMUNEI
IZvoRU C ULUI

OLTEAN GAB EL IoAN

Nr
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Unitatea de invá(ámánt Tip unitate

1. §COALA GIMNAZIALÁ " KOS KAROLY, IZVORU
cRI§ULu, CoM. IZvoRU CRI§ULUI

Personalitate j urídicá

,| GRÁDINITA CU PROGRAM
COM.IZVORU CRISULUI

NoRMAL NEAR§OVA, §tructurá invá{ámánt

3. §COALÁ PRIMARÁ §AULA. CoM. IZvoRU CRI§ULUI structurá invátámánt
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