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HOTĂRÂREA NR. 62 

Din data de 30 decembrie 2020  

Privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţiilor de învăţământ 

preuniversitar de stat din comuna Boghiş pentru anul şcolar 2021-2022 

 

 
 Consiliul Local al comunei Boghiş întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 decembrie 

2020  

 Având în vedere: 

 - referatul de aprobare nr. 5025 din 22.12.2020 al primarului comunei Boghiş; 

 - raportul de specialitate nr. 5040 din 23.12.2020 al Compartimentului juridic și resurse umane; 

 - raportul de avizare nr. 5103 din 29.12.2020 al comisiei de specialitate;  

 - prevederile art. 61 alin. (1) şi (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 -  Avizul conform nr. 9745 din 16.12.2020 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj; 

 -  prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 

 În temeiul art. 139 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare   

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1.  Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţiilor de învăţământ preuniversitar de stat 

din comuna Boghiş, pentru anul şcolar 2021-2022, conform anexei, care face parte integrantă din 

prezenta  hotărâre. 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Comunei 

Boghiş. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj;  

- Unităţiile de învăţământ din comună; 

- Primarul Comunei Boghiș 

- Cetăţenii comunei prin afişaj; 

- Dosarul şedinţei. 

 

 

        PREŞEDINTE                                        CONTRASEMNEAZĂ 

          DE ŞEDINŢĂ                            SECRETAR GENERAL 

                BALLA FRANCISC                      FARCAȘ MIHAELA-MARIA 

 

 



      ANEXA  

la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Boghiș 

Nr. 62 din data de 30 decembrie 2020 

 

 

Reţeaua Școlară 

a unităţiilor de învăţământ din Comuna Boghiş, judeţul Sălaj 

 
 

I. Denumirea unităţii de învăţământ cu personalitate juridică 
 

Unitate de învăţământ pentru învăţământ gimnazial Şcoala Gimnazială 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Boghiş  

Localitatea: BOGHIŞ 

Nivel de şcolarizare: PRE., PRI., GIM. 

Adresa Com. Boghiş, sat.Boghiş, nr. 128 
 

II. Denumirea unităţii de învăţământ fără personalitate juridică (structuri arondate) 
 

Unitatea de învăţământ  

1. Grădiniţa cu program normal Boghiş  

Nivel de şcolarizare: PRE 

Adresa: Com. Boghiş, sat.Boghiş, nr. 155 

3. Grădiniţa cu program normal Bozieş  

Nivel de şcolarizare: PRE 

Adresa: Com. Boghiş, sat.Bozieş, nr. 105 

 
 

 

       PREŞEDINTE                                        CONTRASEMNEAZĂ 

          DE ŞEDINŢĂ                            SECRETAR GENERAL 

                BALLA FRANCISC                      FARCAȘ MIHAELA-MARIA 

 


