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     HOTĂRÂREA NR.21 

  din 15.12.2020 
Privind: aprobarea  reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular, pentru anul şcolar 2021 – 2022, 
la nivelul UAT comuna Valea Mărului 

 
    Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 
    Numărul şi data înregistrării proiectului: 3103/12.12.2020; 
    Consiliul local al comunei Valea Mărului, jud.Galaţi, întrunit  în şedinţă 
extraordinară, online-audio, în data de 15.12.2020; 
    Având în vedere: 
      -adresa nr. 15677/10.12.2020 a  Inspectoratului Școlar Judetean prin 
care comunică avizul conform privind organizarea retelei de scolarizare pe raza  
administrative teritorială Valea Mărului; 
              -referat de aprobare a iniţiatorului ,înregistrată sub nr. 3104/12.12.2020; 
           - raportul de specialitate întocmit de şeful biroului financiar contabil, 
înregistrat sub nr. 3105/12.12.2020; 
            - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3; 
    În baza prevederilor: 
           -  Ordinului nr. 5.090 din 30 august 2019pentru 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 
2020-2021 
            - Nota de fundamentare nr.1169/25.11.2020, privind  proiectul planului de 
școlarizare pentru anul școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială,, Doamna Nica,, 
Valea Mărului ;          
          În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit „c”, ale art. 139, 
ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ; 



H O T Ă R Ă  Ş T E : 
 

Art. 1. Se aprobă reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat şi particular, pentru anul şcolar 2021 – 2022, la nivelul UAT comuna Valea 
Mărului conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărârii se 
insărcinează primarul comunei Valea Marului. 

Art.3. Prezenta hotărare se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, in termenul prevăzute de lege, primarului comunei Valea 
Mărului, Inspectoratului Scolar Judetean Galati și prefectului județului Galați și 
se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet 
www.primariavaleamarului.ro 
 
 
 
 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă,                                                        Contrasemnează, 

Apreutese Iuliana                                                                                                                                                                                                     
                                                                               Secretar general al comunei, 
                                                                                Dumitrașcu Maranda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


