
]ONSILIUL LOCAL ALIINU
IUDETUL VALCEA

HOTARAREA nT. 6

Privitoare la:
rprobarea reJelei Ecolare a unitdlilor de invdldmAnt preuniversitar de stat din
romuna Alunu, Judelul VAlcea, pentru anul qcolar 2021-2022.

Consiliul Local al comunei Alunu, Judetul Valcea intrunit in sedinta
rrdinard din data de 28.01.2021, la care participd un numdr de 12 consilieri din
rumdrul de 13 consilieri in functie;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local Alunu nr. 1112.11.2020,
prin care d-l Mudava Nichifor a fost ales preqedintele Eedintei pentru o perioada

1e 3 luni;
Avand in vedere:

- proiectul de hotdr6re privitor la aprobarea proiectului de reJea qcolard a
lnit[1ilor de invdldmdnt preuniversitar de stat din com. Alunu, JudeJul Vdlcea,
pentru anul gcolar 2021-2022;

- adresa Inspectoratului Scolar Judetean Valcea nr. 7078 din 22.12.2020,
prin care se avizeazd refeaua Ecolari pentru anul qcolar 2021-2022;

- referatul de aprobare inregistrat sub nr. 680 din 19.01 .2021, intocmit de

viceprimarul comunei Alunu, Judetul Valcea;
Avand in vedere raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului

Local Alunu, Judetul Valcea;
Tinand seama de raportul de avizare sub aspectul legalitalii a

proiectului de hotarare intocmit de secretarul general al comunei;
In conformitate cu prevederile art.24, alin. (3), lit.d) din Ordinul

Ministerului Educaliei Nalionale nr. 559912020, privind aprobarea Metodologiei
privind fundamentarea cifrei de qcolarizare pentru invbfbmdntul preuniversitar
de stat pentru anul Ecolar 2021-2022, precum si emiterea avizului conform in
vederea organizdrii relelei unitdlilor de invdfimdnt preuniversitar, coroborat cu
trt.6l, qlin. (2) din Legea nr. 112011, privind Legea Educaliei Nalionale;

In temeiul art. 196 aIin. (1), lit. a) din OUG nr.5712019, privind Codul
Administrativ, cu un numir de 12 voturi pentru, adoptd urmatoarea:

HOTARARE

An.l Se aprobd releaua qcolari a unitdlilor de inv6!6mAnt preuniversitar
de stat din comuna Alunu, Judelul V6lcea, pentru anul qcolar 202I-2022, dupi
;um urmeazd:

$coALA GIMNAZIAL4, COMUNA ALUNU- Unitate cu
o e r s o n alitate j ur idi c d, av And ur mdt o ar e I e str uct uri :

- $COALA GIMNAZIALA, SAT COLTE$TI, COM, AL(TNU;
- GR-ADINITA CU PROGRAM NORMAL, SAT IGOIU, COM. ALUNU;



-

- GRADINITA CU PROGRAM NORMAL, SAT COLTESTI, COM.
ALUNU. I*

4rt.2. Primarul comunei Alunu, Judetul Valcea, va asigura aducerea la
indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri, informand Consiliul Local asupra
modului de indeplinire.

Art.3. Prezenta hotarare se va comunica: Institutiei Prefectului-Jude{ul
V61cea, Inspectoratului Scolar Judetean Vdlcea, Scolii Gimnaziale Alunu,
primarului comunei Alunu si se va afiga la sediul Consiliului Local Alunu,
Judetul VAlcea.

Alunu la:
28.0r.2021

Contrasemneaz6,
Secretar general


