România
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local
HOTĂRÂREA nr.75
din 24 noiembrie 2021
Privind aprobarea proiectului reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de
pe raza UAT Comuna Nădrag, pentru anul şcolar 2022-2023.
Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
Având în vedere necesitatea sigurării cadrului optim pentru desfăşurarea activităţii de
învăţământ preuniversitar de stat în unităţile şcolare din Comuna Nădrag;
Având în vedere referatul nr. 2286/19.11.2021 al primarului comunei Nădrag –
iniţiator al proiectului de hotărâre;
Având în vedere referatul nr. 2287 /19.11.2021 al compartimentului de specialitate;
Având în vedere avizul favorabil nr. 2288 /19.11.2021 al comisiei de specialitate a
consiliului local;
În temeiul O.M.E. nr.5.511/28.10.2021, art.24, alin.(3), lit. a), b) şi alin.(4),
respectiv art.25 alin (4) şi alin (5).
În conformitate cu prevederile art. 19 al.(4) şi art. 61 din Legea nr. 1 din 2011 –
Legea educaţiei naţionale.
În temeiul art. 129 al (7) lit a) precum şi art.139 alin . (1) din OUG nr.57/2019 –
Codul administrativ
În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din OUG nr.57/2019 – Codul administrativHOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă proiectul reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de
pe raza UAT Comuna Nădrag, pentru anul şcolar 2022-2023, după cum urmează :
Cod SIIR

3561106263

3562105063

3562105081

Denumirea unităţii
de învăţământ

Localitate
superioară
( UAT)
Liceul
Tehnologic NĂDRAG
“Traian Grozăvescu”
Nădrag
Şcoala
Primară NĂDRAG
Crivina
Grădiniţa cu Program NĂDRAG
Normal Nădrag

Adresa (localitate, strada, nr.
tel/fax/adresa e-mail
NĂDRAG,Str. Şcolii, nr.1/
0256328315/
tgrozavescunadrag@yahoo.com
CRIVINA, Str.Principală nr.69/
0256328315 /
tgrozavescunadrag@yahoo.com
NĂDRAG Str. Şcolii, nr.1/
0256328315/
tgrozavescunadrag@yahoo.com

Statut

PJ

AR

AR

Art. 2 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş .
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş
- Primarului comunei Nădrag
- Liceului Tehnologic Traian Grozăvescu Nădrag
- Afişare.
Preşedinte şedinţă
Andrei Flavia Ioana
Contrasemnează secretar general : Fuior Mărioara
Consilier juridic : Wagner Marian
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