
COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
C O N S I L I U L L O C A L 

H O T Ă R Â R E A N R . 4 / 2 0 2 2 
Privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de 

pe teritoriul Comunei Lădeşti începând cu anul şcolar 2022-2023 

Consiliul Local al Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
publică ordinară din data de 28.01.2022 la care participă un număr de 11 consilieri din 
totalul de 11 in funcţie ; 

Având ales ca preşedinte de şedinţă pe d-l consilier llie ANDRONACHE; 
Luând în dezbatere: 

• Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privitor îa organizarea reţelei şcolare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe teritoriul Comunei Lădeşti în anul 
şcolar 2022-2023 al primarului comunei 

• Avizul conform nr.8089/03.01.2022 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea; 
• Avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 2. ale Consiliului Local Lădeşti; 

Ţinând cont de raportul de avizare al proiectului de hotărâre sub aspectul 
legalităţii întocmit de secretarul general al comunei; 

în conformitate cu prevederile: 
• art. 19 alin(4), art.61 alin.(1) si (2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
• art.24 din Anexa la O.M.E.C. nr.5511/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind 

(...) emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar pentru anul şcolar 2022-2023; 

• 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 ari. 139 alln.(1) şi art. 196 alin.(1) iit. a din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare , cu un 
număr de 11 voturi pentru, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1. Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuni
versitar de stat de pe teritoriul administrativ al Comunei Lădeşti pentru anul şcolar 2022 -
2023, în următoarea structură: 

1. Liceul Teoretic "Virgil Ierunca" Lădeşti - Unitate de învăţământ cu 
personalitate juridică; 

2. Grădiniţa cu program normal Lădeşti - Structură subordonată . 

Art.2. Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţă publică prezenta 
hotărâre prin intermediul compartimentului Registratură-relaţii cu publicul, şi o va comunica 
Primarului comunei, Liceului Teoretic "Virgil Ierunca" Lădeşti, Inspectoratului Şcolar al 
Judeţului Vâlcea şi Instituţiei Prefectului Judeţul Vâlcea. 

Lădeşti, 28 ianuarie 2022 
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