
ROMÂNIA                                                          
JUDEŢUL ARAD 
COMUNA ŞAGU 
CONSILIUL LOCAL 
                                               

HOTĂRÂREA  NR.13 
din 31.01.2017 

 
privind aprobarea reţelei şcolare de învăţământ  din sistemul naţional de 

învăţământ preuniversitar  de pe raza comunei Şagu, judeţul Arad, care va 
funcţiona în anul scolar  2017-2018 

 
       Consiliul Local al comunei Şagu, întrunit în şedinţă ordinară în data de 
13.01.2017 
 Având în vedere: 
-  adresa nr. 162/13/13.01.2017 înaintată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, 
înregistrată la Primăria comunei Șagu sub nr. 281 din 19.01.2017 prin care  solicită 
Consiliului local Şagu aprobarea reţelei şcolare de învăţământ  din sistemul naţional 
de învăţământ preuniversitar  de pe raza comunei Şagu, judeţul Arad, care va 
funcţiona în anul scolar  2017-2018, pentru care a acordat  avizul conform  ; 
-  prevederile Ordinului METCS nr.5777/22.11.2016 pentru aprobarea Metodologiei 
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 2017-2018 
-  prevederile art.19, alin.(1), (2), (4), art.61, alin.(1), alin.(2) şi art.97, alin.(2) lit. 
b din Legea nr. 1/2011 – legea Educaţiei Naţionale cu modificările şi completările 
ulterioare; 
-    referatul domnului Roman Dan – secretar al comunei Sagu  
-   prevederile art. 21 alin 1, 2, 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare 
-  prevederile art. 121, alin. 1 si 2, din Constitutia Romaniei; 
-  raportul Comisiei de specialitate a Consiliului local Sagu  
-   votul a  10 consilieri locali, din totalul de 13 consilieri in functie, fiind prezenti la 
sedinta ordinara un nr. de 10  consilieri locali; 
      In temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/ 2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare 

 
HOTARASTE: 

 
    Art.1.- Se aprobă reţeaua şcolară de învăţământ din sistemul naţional de 
învăţământ preuniversitar  de pe raza comunei Şagu, judeţul Arad care va funcţiona 
în anul scolar  2017-2018, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din 
prezenta hotarare . 
    Art .2.- Prezenta hotarare se comunica cu: 

- Institutia Prefectului – Judetul Arad; 
- Scoala gimnaziala Sagu;  



- Scoala gimnaziala Fiscut; 
- Inspectoratul Scolar Judetean Arad; 

             - va fi publicată prin afişare la sediul Consiliului local a comunei Sagu si pe 
site-ul propriu www.primariasagu.ro . 
 
 
     Președinte de şedinţă,                                                Contrasemnează,     
           Oană Florica                                                              p.Secretar 
                                                                                          Roman Dan 
                                                                                           Inspector, 

            Vancea Mihaela 
 
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                  ANEXA NR. 1  

LA HCL. NR. 13/2017 
 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SAGU,JUDETUL ARAD 
PRIMARIA COMUNEI SAGU,JUDETUL ARAD 
 

Reţeaua şcolară de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar  
de pe raza comunei Şagu, judeţul Arad care va funcţiona în anul scolar  2017-2018 

Denumirea unității de învățământ 
cu personalitate juridică-Adresa 
Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de 
învățământ 

Denumirea unității de învățământ 
fara  personalitate juridică  
(arondată)-Adresa Nr. 
telefon/fax/e-mail/niveluri de 
învățământ 

 
 

Comuna 

Şcoala Gimnazială Șagu                   
Loc. Șagu, nr. 178-179, tel. 
0257418108, fax. 0257418108, e-
mail: scoala_sagu@yahoo.com, 
PRI, GIM  

ȘAGU 

  

Grădiniţa cu Program Normal Șagu                                                 
Loc. Șagu , nr. 137,  tel. 

0257418067, e-mail 
gradinitasagu@yahoo.com,  PRE 

ȘAGU 

  

Grădiniţa cu Program Normal 
Cruceni                                                                                            

Loc. Cruceni, nr. 178,  tel. 
0257418484,  PRE 

ȘAGU 

Şcoala Gimnazială Fiscut                                                                                       
Loc. Fiscut, nr. 157-158, Com. 
Sagu, tel. 0372753877, e-mail: 
scoalafiscut@yahoo.com, PRI, GIM  

ȘAGU 

  

Grădiniţa cu Program Normal Fiscut                                                                                           
Loc. Fiscut, nr. 157, Com. Sagu, 

tel. 0372753877, e-mail: 
scoalafiscut@yahoo.com, PRE 

ȘAGU 

  

Grădiniţa cu Program Normal 
Firiteaz                                                                                              

Loc. Firiteaz, nr. 163, Com. Sagu, 
tel. 0372753877, e-mail: 

scoalafiscut@yahoo.com, PRE 

ȘAGU 

 
     Președinte de şedinţă,                                                Contrasemnează,     
           Oană Florica                                                              p.Secretar 
                                                                                          Roman Dan 
                                                                                           Inspector, 

            Vancea Mihaela 


