
ROMÂNIA                                                                                                           
JUDEŢUL VRANCEA  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA  
 
 
                                                                 HOTĂRÂREA NR. 61 
                                                                    DIN  20.12.2019 
 

 
PRIVIND ORGANIZAREA REŢELEI ŞCOLARE DIN COMUNA SIHLEA, 

JUDEŢUL VRANCEA, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020-2021  
 
 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA, JUDEŢUL VRANCEA, ÎNTRUNIT ÎN 
ŞEDINŢĂ ORDINARĂ,  
 
 

- -având în vedere referatul de aprobare pentru prezentarea și motivarea  proiectului de 
hotărâre inițiat de primarul comunei Sihlea privind  organizarea reţelei şcolare din 
comuna Sihlea, judeţul Vrancea, pentru anul şcolar 2020-2021;  

- având în vedere avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei 
Sihlea, judeţul Vrancea, la proiectul de hotărâre privind organizarea reţelei 
şcolare din comuna Sihlea, judeţul Vrancea, pentru anul şcolar 2020-2021; 

- având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului  de 
specialitate al primarului comunei Sihlea, judeţul Vrancea, cu privire  la 
proiectul de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare din comuna Sihlea, 
judeţul Vrancea, pentru anul şcolar 2020-2021; 

- având în vedere adresa Primăriei comunei Sihlea, nr.7053/ 04.12.2019,  
comunicată Inspectoratului Şcolar Judeţean Vrancea pentru solicitarea avizului 
conform în vederea organizării reţelei şcolare din comuna Sihlea, pentru anul 
şcolar 2020-2021, conform prevederilor art. 19, alin. 4, art. 61, alin. 1 , alin. 2  din 
Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, art. 24 , alin.1, alin.2, alin.3, lit. « a-d », art. 
25, alin. 1, pct. 7 din anexa la Ordinul nr. 5090 / 30.08.2019 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; 

- având în vedere adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Vrancea, nr. 10276 din 
data de 13.12.2019 privind acordarea avizului conform pentru organizarea 
reţelei şcolare din comuna Sihlea, judeţul Vrancea, pentru anul şcolar 2020 – 
2021;  

- în temeiul art. 19, alin. 4, art. 61, alin. 1, alin. 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 
1 / 2011, cu modificările şi completările ulterioare;   

- în conformitate cu prevederile art. 1, alin. 1, alin. 2  din anexa la  Hotărârea 
Guvernului României nr. 2192 / 2004 privind aprobarea Normelor metodologice 
privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învaţământ preuniversitar de 
stat, cu modificările şi completările ulterioare; 



- în baza art. 20, lit. . « a »,  lit. « e », . « h », art.24, alin.1 , alin.2 , alin.3, lit. « a-d », 
art. 25, alin. 1, pct.7 din anexa la Ordinul nr. 5090 / 30.08.2019 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; 

- în conformitate cu prevederile art. 9, alin. 1 din Legea nr. 24 / 2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- în temeiul art. 129, alin.1, alin.2, lit. “d”, alin.7, lit. “a”, art. 139, alin.1, art.196, alin.1, lit. 
”a” din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ; 

 
 

HOTĂRĂŞTE :  
 
 

ART. 1 Se aprobă organizarea reţelei şcolare din comuna Sihlea, judeţul Vrancea, 
pentru anul şcolar 2020-2021, conform anexei  la prezenta hotărâre.      

 
ART. 2  Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate Şcolii cu cls. I-VIII ,,Principele 
Şerban Ghica şi Principesa Aristiţa Ghica “ Sihlea, Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Vrancea,  Instituţiei Prefectului judeţului Vrancea de către secretarul comunei Sihlea, 
judeţul Vrancea. 

  
 
                           
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                           CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                    SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI SIHLEA  
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