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H O T Ă R Â R E A 

NR.4/2020 

Privind aprobarea rețelei școlare pe raza orașului Teiuș pentru anul școlar 2020-

2021 

 

 

 

                          Consiliul local al orașului Teiuș,județul Alba,întrunit în ședință ordinară în 

data de 29 ianuarie 2020,ședință publică 

                           Având în vedere: 

                           -proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pe raza orașului 

Teiuș pentru anul școlar 2020-2021 

                           -referatul de aprobare nr.699/16.01.2020 privind aprobarea rețelei școlare 

pe raza orașului Teiuș pentru anul școlar 2020-2021 

                           -raportul compartimentului de specialitate nr.701/16.01.2020 din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș 

                           -avizele nr.1243/29.01.2020,1244/29.01.2020 ale comisiilor de 

specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului local oraș Teiuș  

                           -prevederile art.61 din Legea nr.1/2001 legea educației naționale 

                           -prevederile art.24 din Ordinul Ministerului Educației și Cercetării 

nr.5090/30.08.2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de 

școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat,evidența efectivelor de preșcolari și 

elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular,precum și emiterea avizului conform 

în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 

2020-2021 

                          -avizul conform al Inspectoratului scolar judetean Alba 

nr.7864/23/12.12.2019 

                          În temeiul prevederilor art.129,alin.7,lit.a și art. 139 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 
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                                                      H O T Ă R Ă Ș T E 

 

 

 

    Art.1.Se aprobă rețeaua școlară pe raza orașului Teiuș pentru anul școlar 2020-2021 

după cum urmează: 

 

UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT  Tip unitate 

LICEUL TEORETIC TEIUȘ,ALBA(total PJ+AR) din care Personalitate 

juridică 

Primar/10 clase  

Gimnazial/8 clase  

Liceal (total șt.nat. + filolog.) 8 clase din care:  

                             științe ale naturii/4 clase  

                             Filologie/4 clase  

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ,,PRIETENIA,, 

TEIUȘ,ALBA/ 6 grupe + 1 grupă Program Prelungit 

Structură/arondată 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CĂPUD/1 grupă 

combinată 

Structură/arondată 

ȘCOALA PRIMARĂ CĂPUD/2 clase cu predare simultană Stractură/arondată 

     

     Art.2.Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba în condițiile și în 

termenele prevăzute de Legea nr.554/2001 a contenciosului administrativ,cu modificările 

și completările ulterioare. 

     

     Art.3.Prezenta hotărâre se va comunica:-Liceului Teoretic Teiuș,Inspectoratului Școlar 

Județean Alba,Instituției Prefectului județul Alba,la dosar sedinta,dosar hotărâri. 

 

 

                                                              Teiuș,29 ianuarie 2020 

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                        Contrasemnează pentru legalitate 

            Consilier  CERNĂU DORIN                              secretarul general al orașului 

                                                                                                     Bara  Maria 

 

 

 
Notă:consilieri în funcție-15,consilieri prezenți-14 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru,0 voturi împotirivă,0 abțineri. 
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