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H O T Ă R Ă R E 

privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat care va 
funcționa în anul școlar 2021-2022 la nivelul comunei Țețchea 

 
 Având în vedere: 

            - Avizul conform nr. 17151/18.12.2020 pentru rețeaua unităților de învățământ 
preuniversitar de stat și privat care va funcționa în anul școlar 2021-2022 la nivelul comunei Țețchea, 
eliberat de Inspectoratul școlar județean Bihor și înregistrat la comuna Țețchea cu nr. 
5733/18.12.2020, 
              - referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de 
învățământ preuniversitar de stat și privat care va funcționa în anul școlar 2021-2022 la nivelul 
comunei Țețchea,  întocmit de primarul comunei Țețchea, înregistrat cu nr. 323/21/01.2021, 
  - raportul de specialitate la Proiectului de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de 
învățământ preuniversitar de stat și privat care va funcționa în anul școlar 2021-2022 la nivelul 
comunei Țețchea, înregistrat cu nr. 324/21/01.2021, 
 Văzând votul  consilierilor în funcţie prezenţi, 
 In baza prevederilor: 

            - art.19 alin. (4), art. 20 alin. (1) și art. 61 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,  
             - art. 24 din Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru 
învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de 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 2021 – 2022, aprobată prin Ordinului Ministrului Educaţiei 
Naționale nr. 5599/2020,  

            - art. 106 alin. (3), art. 129 alin. (2), lit. d), alin. (7) lit. a)   din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 Consiliul local al comunei Ţeţchea, 
 

H O T Ă R Ă ŞT E : 
 
 Art.1. Se aprobă rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat care va 
funcționa în anul școlar 2021-2022 la nivelul comunei Țețchea: 
 
 

REȚEAUA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ȘI PRIVAT CARE VA 
FUNCȚIONA ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022 LA NIVELUL COMUNEI ȚEȚCHEA  

Nr.crt. Județ 
Mediu  

Urban/Rural 

Denumirea unității de 
învățământ cu 

personalitate juridică-  
Adresa Nr. 

telefon/fax/e-
mail/niveluri de 

învățământ 

Denumireaunității de 
învățământ fară 

personalitate juridică  
(arondată)-Adresa Nr. 

telefon/fax/e-mail/niveluri 
de învățământ 

Observații 


