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                                                  PROIECT DE HOTĂRÂRE  

                                                Nr. 2486  din 26.11.2018 

                           privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar  

                                                 de pe raza comunei Rus , pentru anul scolar 2019-2020 

 

                                                                      Primarul comunei  Rus  ; 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului comunei Rus; 

- Raportul argumentativ privind structura reţelei şcolare în comuna Rus; 

- In conformitate cu prevederile art.61 alin. (2) din Legea educatiei nationale  nr. 1/2011 , cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Prevederile OMEN nr.5235/02.10.2018– Metodologia pentru fundamentarea cifrei de scolarizare pentru 

învăţământul preuniversitar de stat , evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de 

învățământ particular, precum si emiterea avizului conform în vederea organizării retelei unitatilor de 

invatamant preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020 ; 

- Avizul Conform al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj ; 

- Prevederile art. 36, alin. (2) , lit. (a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală , republicată , 

cu modificările și completările ulterioare ; 

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală , republicată , cu modificările și 

completările ulterioare ; 

 

                                                                            PROPUN : 

 

Art. 1. Se aprobă organizarea rețelei școlare a unităților de învațământ preuniversitar de pe raza comunei Rus , 

în concret Şcoala Gimnazială  nr.1 Rus , pentru anul scolar 2019-2020 conform Anexelor  11, 11a și 11b  ,  care 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se încredintează primarul comunei si directorul Scolii Gimnaziale 

nr.1 Rus. 

Art.3.  Prezenta se va comunica la:  

- Instituția Prefectului -Județul Sălaj; 

- Inspectoratul Școlar Județean Sălaj; 

- Școala Gimnazială nr.1Rus; 

- D-lui primar; 

- Dosar ședință; 

- Dosar hotărâri;  

- Se aduce la cunoștință publică prin afișare și postare pe site: www.comunarus.ro  
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