
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VRANCEA 

CONSILIUL LOCAL RUGINEȘTI 
 

 

HOTARAREA NR. 59 
Din 28.12.2020 

 
 

privind: aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna Ruginești, județul 
Vrancea, pentru anul școlar 2021 – 2022 
 
 

Consiliul Local al comunei Ruginești, judeţul Vrancea, întrunit în sedință extraordinară, 
având în vedere: 

 

- proiectul de hotărâre initiat de catre primarul comunei Ruginesti privind aprobarea rețelei școlare a 
unităților de învățământ din comuna Ruginești, județul Vrancea, pentru anul școlar 2021 – 2022, 
înregistrat sub nr. 63/11.12.2020; 
- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 8131/11.12.2020; 
- referatul de aprobare nr. 8132/11.12.2020; 
 - adresa  nr. 7817/29.10.2020  emisă  de Inspectoratul  Școlar  Județean  Vrancea înregistrată la 
Primăria comunei Ruginești sub nr. 7239/30.10.2020: 
-  adresa  nr. 1120/08.12.2020  emisă  de  Școala  Gimnazială   Ruginești, județul  Vrancea, înregistrată 
la Primăria comunei Ruginești  sub nr. 8051/09.12.2020; 
-  raportul argumentativ nr. 1122/08.12.2020 înregistrată la Primăria comunei Ruginești sub nr. 
8046/09.12.2020; 
-   Hotărârea nr. 10/08.12.2020 a Consiliului de Administrație; 
-   în conformitate cu prevederile  art. 61,  alin. 2 și alin. 5  din  Legea nr. 1/2011  a Educației Naționale, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 24 - 25 din Ordinului M.E.N.  nr. 5599/21.09.2020 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 2021 

- 2022;  
- văzând dispozițiile art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ; 
 - adresa nr. 9238/16.12.2020 emisa de  Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, inregistrata sub nr. 
8301/21.12.2020 prin care ne este comunicat faptul că sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea 
avizului conform pentru rețeaua școlară anul școlar 2021-2022. 
- Avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Ruginesti, județul Vrancea; 
- văzând  dispozițiile din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

     În temeiul  art. 196, alin. 1, lit. a, art. 197, alin. 1 și ale art. 243, alin. 1, lit. a și lit. b din O.U.G nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ 

 
HOTĂRĂȘTE 

 



          Art. 1 (1.1) Se aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ la nivelul comunei Ruginești, 
județul Vrancea, pentru anul școlar 2021 – 2022, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 

    (1.2) Rețeaua școlară a unităților de învățământ la nivelul comunei Ruginești, județul 
Vrancea,  nu este supusă procesului reorganizării și nici nu sunt clase sub efectiv.  

 
          Art. 2. Primarul comunei Ruginești și directorul Școlii Gimnaziale Ruginești, vor asigura 
executarea prevederilor din hotărârea aprobată de Consiliul Local. 
 
          Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată celor în drept de către secretarul general al comunei 
Ruginești, județul Vrancea. 
 

                      

Președinte ședință                                                              Contrasemnează pentru  legalitate, 
Consilier local                                                                                             Secretar general  
VIERU OCTAVIAN                                                                                    TĂNASE NICOLETA 
 


