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HOTĂRÂREA nr. 66/2021  
privind aprobarea  reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei

Pădureni, judetul Vaslui,  pentru anul şcolar 2022-2023

Având în vedere:
-  referatul  de  aprobare nr.  5921 /2021 a  primarului  comunei Padureni,  judeţul  Vaslui  privind
aprobarea reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Padureni, judetul
Vaslui,  pentru anul şcolar 2022-2023;
- prevederile  Legii educaţiei naţionale - nr.1 / 2011, cu modificările şi completările ulterioare;
-  O.M. nr. 5511 /2021  pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare
pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari/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 2022 – 2023; 
- adresa  Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui nr. 5501  din 20.12.2021;
- raportul de specialitate nr.  5987 din  27.12.2021  si avizul favorabil al comisiei de specialitate; 
    În temeiul art. 129 alin. (2)  şi art. 196 alin.(1) litera „a”  din Ordonanţa de Urgenţă  nr. 57/2019
privind Codul administrativ  cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul local al comunei Pădureni, judetul Vaslui;
H O T A R A S T E:

Art.1 Se aprobă reţeaua şcolară de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Pădureni,
judeţul Vaslui  pentru anul şcolar 2022-2023  conform anexei nr. 1,care face  parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2 Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  primarul  comunei
Pădureni, judeţul Vaslui . 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Vaslui,  Inspectoratului
Şcolar  Judeţean Vaslui,  Unităţii  de  Invăţământ  prevăzută  în  anexa  nr.   1  si  primarului  comunei
Pădureni, judetul Vaslui, prin grija secretarului general al comunei Pădureni.

                                                                                  Padureni,   27 decembrie 2021                                                                                  

          Presedinte de sedinta
      Consilier local 
Buciumaş Silviu 

                     Contrasemnează 
       Secretar general UAT Pădureni 

                                                                                                        Munteanu Mirela 

Adoptata  astazi,  27 decembrie 2021, sedintă extraordinară
Cu un nr. de …10   . voturi ,,pentru’’din  10     consilieri prezenti la sedinta


