
ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL PERIEȚI

Județul Olt, comuna Perieți, tel./fax 0349/525000,0349/525000

HOTĂRÂRE
Ref. la: reorganizarea rețelei școlare din comuna Perieți, județul Olt.

Având în vedere:
- prevederile art. 61 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare;
- prevederile Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru 

învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în 
unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării 
rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022, anexa la O.M.E.N. 
nr. 5090/30.08.2019;

- hotărârea Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Olt din data de 
21.12.2020, referitoare la aprobarea acordării avizului conform în vederea organizării rețelei 
școlare din comun Perieți, județul Olt, începând cu anul școlar 2021-2022;

- proiect de hotărâre nr. 79/11.01.2021;
- avizul conform nr. 70/22.12.2020 pentru reorganizarea rețelei școlare;

- raportul de avizare al comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, 
activități sportive și de agrement;

în temeiul art. 129 alin (2) lit. a), alin (7), lit. a) și art. 196 alin. (1), lit. a) din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL PERIEȚI 
HOTĂRĂȘTE

Articolul 1. Se aprobă reorganizarea rețelei școlare din comuna Perieți, județul Olt 
începând cu anul școlar 2021-2022 conform anexei care este parte integrantă a prezentei 
hotărâri.

Articolul 2. Prezenta hotărâre se va comunica:
- Instituției Prefectului - Județul Olt;
- Primarului comunei Perieți, județul Olt;
- Inspectoratului Școlar Județean Olt;

Se face publică prin afișare.

EDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
-;CIOBA!NU PETRU-DRAGOS

în conformitate cu prevederile art. 243 
aiin(l) Ut a)din OUGnr. 57/2019 

CONTRASEMNEZ-pentru legalitate 
prezenta hotărâre 

SECRETAR GENERAL AL UAT,
Ec. Elena OLTEANU

NR. 3/21 ianuarie 2021.

Adoptată cu 9 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri dintr-un total de 9 voturi valabil exprimate (9 consilieri 
locali în funcție) în ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Perieți, județul Olt.


