COMUNA LÂDEŞTl, JUDEŢUL VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 3/2021
Privitor la : organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de pe teritoriul
Comunei Lădeşti începând cu anul şcolar 2021-2022
Consiliul Local al Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa
publică ordinară din data de 29.ianuarie 2021 la care participă un număr de 11 consilieri din
totalul de 11 în funcţie
Având ales ca preşedinte de şedinţă pe d-l cons. Ion LIXANDRU;
Luând în dezbatere:
• Referatul de aprobare
nr.159/20.01.2021 al primarului comunei privitor la
organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de pe teritoriul Comunei
Lădeşti în anul şcolar 2021-2022;
• Avizul conform nr.6927./21.12.2020 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea;
• Rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 2. ale consiliului local;
Ţinând cont de raportul de avizare sub aspectul legalităţii proiectului de
hotărâre întocmit de secretarul comunei, înregistrat sub nr.160/20.01.2021;
în conformitate cu prevederile:
« art. 19 alin(4), art.61 alin.(1) si (2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/20.11, cu
modificările şi completările ulterioare;
• O.M.E.C. nr.5599/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind (...) emiterea avizului
conform in vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru
anul şcolar 2021-2022
. art.129 alin.2. lit. (d) şi alin.(7) lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul dispoziţiilor an. 139 alin.(1) şi art. 196 alin.(1) lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 11 voturi pentru,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor de invaţământ preuni
versitar de pe teritoriul administrativ al Comunei Lădeşti pentru anul şcolar 2021-2022, în
următoarea structură:
1. Liceul Teoretic "Virgîl Ierunca" Lădeşti - Unitate de învăţământ cu perso
nalitate juridică;
2, Grădiniţa cu program normal Lădeşti - Structură subordonată .
Art.2. Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţă publică prezenta
hotărâre prin afişare la sediul primăriei şi publicare pe site-ul oficial al comunei:
www.primaria-ladesti.ro şi o va comunica Primarului comunei, Liceului Teoretic "Virgil
Ierunca"
Lădeşti, Inspectoratului Şcolar al Judeţului Vâlcea şi Instituţiei Prefectului Judeţul Vâlcea.

