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HOTĂRÂRE 

Referitor la: aprobarea organizării reţelei şcolare 2020 – 2021 în comuna Şopârliţa, judeţul Olt 
Având în vedere: 

      - prevederile 19, alin. 4, art. 61, alin. 2 din Legea nr. 1/2011, legea educaţiei naţionale, cu 
modificările şi completările ulterioare;   
      - prevederile art. 24 din anexa la Ordinului M.E.N. nr. 5090/2019 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 
2020 – 2021 ; 
 - prevederile O.M.E.C.T.S. nr. 6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor 
unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
  - prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 

- adresa nr. 12031 din 13.11.2019 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt; 
- avizul conform nr. 622 din 10.01.2019 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt; 
- expunerea de motive nr. 3 din 11.01.2019; 
- raportul nr. 182 din 23.01.2019 al secretarului comunei Şopârliţa, judeţul Olt; 
- raportul nr. 4 din 30.01.2019 al comisiei juridică şi de disciplină, muncă şi protecţie socială, 

protecţia mediului şi turism; 
   - raportul nr. 4 din 30.01.2019 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism; 
     - raportul nr. 4 din 30.01.2019 al comisiei pentru activităţi sociale, culturale, culte, învăţământ, 
sănătate şi familie, protecţie copii, tineret şi sport, 
      în temeiul prevederilor art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind  Codul administrativ  în administraţia 
publică,  

CONSILIUL LOCAL 
al comunei Șopârlița, județul Olt, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE: 
Art. 1.  Se aprobă organizarea reţelei şcolare 2020 – 2021 în comuna Şopârliţa, judeţul Olt, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Şopârliţa, Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Olt, Şcolii Gimnaziale Şopârliţa, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului - judeţul 
Olt. 
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                          Contrasemnează/Avizează 
                                 Radu Constantin                                                                                      pentru legalitate, 
                              SECRETAR  GENERAL DELEGAT 
      Radu Marian 
                                                                                      
Șopârlița, 31. 01 .2020 
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 Anexă la hotărârea nr._4_din 30.01.2020 

 
 

REŢEAUA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT CU 
PERSONALITATE JURIDICĂ 
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