
RoMÁNIA
ruDETUL CLUJ

COMUNA IZVORU CRI§ULUI
CONSILIUL LOCAL -

HoTÁRAREANr.53
Din 15 decembrie 2020

privind aprobarea relelei unitalilor de ínvatámánt de stat care vor functiona anul gcolar 2021 - 2022, pe

raza comunei lzvoru crisului.

Consiliul local al comunei Izvoru Crigului , judeful Cluj, intrunit in gedinta de lucru odinará din data de
l5.12.2019;
Avánd in vedere prevederile:

- adresa nr. 12003l18,1L2020 a Inspectoratului §colar Judelean Cluj
- Legea nr. I/20Il a educa{iei na{ionale ;

§.aportul de specialitate cu nr. 1783 l 09.12.2020
In temeiul drepturilor conferite prin art. l29 OUG nr.57 /2019 codul administrativ,

CONSILIUL LOCALAL COMaNEI Izvoru Crisului adoptd prezenta
HorÁRÁRE

Art. 1. Se aprobá releaua unitálilor de invatámánt de stat care vor functiona in anul gcolar 2021 - 2022, pe
raza Comunei Izvoru Crigului, conform Anexei, care face parle integrantá din prezenta hotáráre.

Art. 2. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotárári se incredinteazá Primarul comunei
Izvoru Crigului gi compartimentul constatare impunere din cadrul instituliei.

Art. 3. Prin grija secretarului comunei Izvoru Crigului prezenta hotáráre se comunicá comunicá ?n

termenul ptevázut de lege cátre :

Institutia Prefectului Judefului Clu.
primarul comunei Izvoru c
Compartimentului de

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

Nr. consilieri in functie : 9
Nr. consilieri prezenli 9

Voturi ,, Pentru
Voturi ,, impotrivát) :

.. Ablineri )) --
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RoMANIA
JUDETUL CLUJ
COMI]NA Izvoru Crigului
CONSILruL LOCAL Anexa la Hotárárea nr, 53 din 15.|2.2020

Releaua unitálilor de ínva{ámánt de stat care vor functiona ín anul gcolar 202l - 2022, pe raza Comunei Izvoru
Crigului

Nota
Consiliul local al Comunei Izvoru Cri;ului aprobá reteaua unitátilor de invafámánt de stat care vor functiona ín
anul gcolar 2021 - 2022, pe raza Comunei Izvoru Crigului, fárá implicarea financiará din punct de vedere a
cheltuielilor de personal.

§EDINTÁPRE§EDINTE _

ZSIGO ZSOLT

SECRETAR GENE AL COMUNEI
IZVORU C ULUI

OLTEAN GAB :EL IOAN

Nr
crt

Unitatea de inváfámánt Tip unitate

1. §coALA GIMNAZIALA.. Kos KARoLY, ZvoRU
CRI§ULUI, coM. IZvoRU CRI§ULUI

Personalitate j uridicá

2. GRÁDINITA CU PROGRAM
COM.IZVORU CRISULUI

NORMAL NEAR§oVA, Structurá inváfámánt

3. SCOALA PRIMARA SAULA. COM.IZVORU CRISULUI structurá invátámánt
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