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ROMÂNIA          
JUDEŢUL SĂLAJ                      
COMUNA CRASNA                 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA Nr.117. 
Din data de 22.12.2021. 

Privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 
din raza comunei Crasna pentru anul şcolar 2022-2023  

 
Consiliul local al comunei Crasna; 

 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare a primarului comunei Crasna nr.12787/21.12.2021, raportul 

compartimentului de resort nr.12789/21.12.2021 și avizul comisiei de specialitate al 
consiliului local;  

- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 
modificările și completările ulterioare; 
Luând în considerare: 

- prevederile art.24 din OMEN nr. 5511/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind 
fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru pentru aprobarea Metodologiei privind 
fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa 
efectivelor de antepreşcolari/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 2022 - 2023 ; 

- având în vedere AVIZUL CONFORM cu nr.9698 din data de 20 decembrie 2021 al 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj; 

- prevederile alin.(1) – (2) ale art.61 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.b) și c), alin.4 lit.a) , alin.(6) lit.d), alin.(7) 

lit.a) art.139 alin.(3) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat 
din raza comunei Crasna pentru anul școlar 2022-2023, conform anexei nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei. 
            Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului judeţul Sălaj; 
- Primarul comunei Crasna; 
- Liceul Tehnologic “Cserey – Goga” Crasna; 
- Inspectoratul Școlar Județean Sălaj; 
- Site: www.primariacrasna.ro; 
- Dosarul ședinței. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                   Contrasemnează, 
  Vincze Alexandru                                                       Secretarul general al comunei 
                          Lazar Veturia 



Intern 
 

 
 

ANEXA 
LA HCL nr.117. 

Din data de 22.12.2021. 
 

REȚEAUA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023 
COMUNA: CRASNA  

 
 

 
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                   Contrasemnează, 
  Vincze Alexandru                                                       Secretarul general al comunei 
                          Lazar Veturia 
 

Rețea școlară propusă în anul școlar  
2022-2023 

 
COMUNA CRASNA 

Statutul unității Unitatea administrativ -
teritorială 

Liceul Tehnologic "Cserey-Goga" Crasna Unitate cu personalitate 
juridică CRASNA 

Grădinița cu Program Prelungit Crasna  Structură școlară arondată CRASNA 

Grădinița cu Program Normal Crasna  Structură școlară arondată CRASNA 

Grădinița cu Program Normal Huseni 2 Structură școlară arondată CRASNA 

Grădinița cu Program Normal Marin  Structură școlară arondată CRASNA 

Grădinița cu Program Normal Ratin  Structură școlară arondată CRASNA 


