
    
HOTĂRÂREA NR. 7 

PRIVITOR LA:  aprobarea proiectului de organizare a reţelei unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat care funcţionează pe raza oraşului Băbeni 

pentru anul şcolar 2021-2022 
Consiliul Local al oraşului Băbeni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 

extraordinară convocată de îndată din inițiativa primarului în data de 09 
decembrie 2020, ora 11,00, la care participă un număr de 11 consilieri din totalul 
de 15 consilieri în funcţie; 
 Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local nr.4/07 decembrie 2020 doamna 
consilier local Bălașa Maria a fost aleasă preşedinte de şedinţă pentru luna 
decembrie 2020; 
        Luând în dezbatere:  

1) Referatul de aprobare nr.18905/09 decembrie 2020 şi proiectul de 
hotărâre iniţiat de primarul oraşului, raportul de specialitate nr.18906/09 
decembrie 2020 al secretarului general al orașului prin care se propune aprobarea 
proiectului de organizare a reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 
care funcţionează pe raza oraşului Băbeni pentru anul şcolar 2021-2022; 

2) adresa nr.2306/09 decembrie 2020, înregistrată la Primăria orașului 
Băbeni sub nr.1881/09 decembrie 2020 a Şcolii Gimnaziale, sat Valea Mare, oraş 
Băbeni, prin care se propune aprobarea organizării unității de învățământ pentru 
anul şcolar 2020-2021, cu propunere de desființare a Școlii Gimnaziale sat 
Români, oraș Băbeni, județul Vâlcea; 

3) adresa nr.3766/04 decembrie 2020,  înregistrată la Primăria orașului 
Băbeni sub nr.19681/04 decembrie 2020 a Liceul „George Ţărnea” oraş Băbeni, 
prin care se propune aprobarea organizării unității de învățământ pentru anul 
şcolar 2021-2022; 

4) adresa nr. 5537/16 noiembrie 2020, înregistrată la Primăria orașului 
Băbeni sub nr.17965/19 noiembrie 2020 prin care se solicită comunicarea 
proiectului reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat care 
funcţionează pe raza oraşului Băbeni pentru anul şcolar 2021-2022 până la data 
de 10 decembrie 2020; 
 Având în vedere raportul raportul de avizare a legalităţii nr.18907/09 
decembrie 2020 întocmit de secretarul general al oraşului; 
 În conformitate cu prevederile art.24 alin.(3) lit.a) din OMECTS 
nr.5599/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de 
scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de 
prescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant particular, precum si 
emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant 
preuniversitar pentru anul scolar 2021-2022; 

          

                   

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BĂBENI 

 

ORAȘUL BĂBENI, STR. DRAGOŞ VRÂNCEANU, NR.171, 245100 
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În baza art.139, alin.(1) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu  10  
voturi pentru şi 1 vot împotrivă, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE: 
 Art.1.-  Se aprobă proiectul de organizare a reţelei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat care funcţionează pe raza oraşului Băbeni pentru anul 
şcolar 2021-2022, după cum urmează: 

I. În cadrul unității cu personalitate juridică Liceul „George Ţărnea” oraş 
Băbeni, se aprobă următoarea organizare: 

Nr. 

Crt. 

Denumirea unităţii de 

învăţământ cu 

personalitate juridică 

Denumirea unităţii de învăţământ-structură a 

unităţii cu personalitate juridică 

1.  Liceul „George 

Ţărnea” oraş Băbeni 

 

 

2.   Grădiniţa cu program normal oraş Băbeni  

II. În cadrul unității cu personalitate juridică Şcoala Gimnazială, sat Valea 
Mare, oraş Băbeni, se aprobă următoarele: 

a) Se desființează Şcoala Gimnazială, sat Români, oraş Băbeni, ca urmare 
a lipsei efectivelor de elevi. 

b) Consecință a lit.a), Şcoala Gimnazială, sat Valea Mare, oraş Băbeni va 
avea următoarea organizare: 

Nr. 

Crt. 

Denumirea unităţii de 

învăţământ cu 

personalitate juridică 

Denumirea unităţii de învăţământ-structură a 

unităţii cu personalitate juridică 

1.  Şcoala Gimnazială, sat 

Valea Mare, oraş 

Băbeni 

 

2.   Şcoala Primară, sat Valea Mare, oraş Băbeni 

3.   Grădinița cu program normal, sat Valea Mare, 

oraș Băbeni 

4.   Grădiniţa cu program normal,sat Români, oraş 

Băbeni 

5.   Grădiniţa cu program prelungit, sat Tătărani 

oraş Băbeni 

Art.2. – Secretarul general al oraşului va asigura comunicarea prezentei 
hotărâri Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului 
de legalitate, primarului oraşului,  Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea, 
unităţilor de învățământ de pe raza orașului  şi aducerea la cunoştinţă publică 
prin afişare la sediul Consiliului Local și pe pagina de internet www.orasbabeni.ro. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
            Maria BĂLAȘA     Contrasemnează pentru legalitate,      
                      SECRETAR GENERAL, 
Băbeni, 09 decembrie 2020                        Mihaela-Bianca DINICĂ 

http://www.orasbabeni.ro/

