
 

ROMANIA 

JUDEŢUL GORJ     

COMUNA BERLEȘTI       

CONSILIUL LOCAL   
 

HOTĂRÂREA 

Nr.3 din 27 ianuarie 2023 

 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de 

pe raza teritorială a  comunei Berlești, judeţul Gorj, pentru anul  şcolar 2023 - 2024 
 

 Consiliul Local al comunei Berlești, judeţul Gorj, întrunit în ședință ordinară în data de 27 

ianuarie 2023;  

 Având în vedere: 

 Proiectul de hotărâre nr.82 din 06.01.2023 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a  comunei Berlești, judeţul Gorj, pentru anul  

şcolar 2023 – 2024;  

 - Referatul de aprobare nr.83 din 06 ianuarie 2023 al Primarului comunei Berlești, ca instrument 

de prezentare și motivare;  

 - Raportul de specialitate nr.84 din 06 ianuarie 2023 prezentat de secretarul general al comunei 

Berlești;   

 - Avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean Gorj nr. 2633 din 15 decembrie 2022 cu 

privire la rețeaua școlară a  unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Berlești, 

judeţul Gorj, pentru anul şcolar 2023 - 2024; 

 - Avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii 

publice, a drepturilor cetățenești;  

- Avizul Comisiei pentru activități economico – financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, 

gospodărie comunală, protecția mediului și turism; 

 - Avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, activități social culturale, culte, muncă și 

protecție socială, protecție copii tineret și sport;  

 - Prevederile art.19 alin.(4) şi art. 61 alin.(2) din  Legea  nr.1/2011 – Legea educaţiei naţionale, cu 

modificările și completările ulterioare;   

 - prevederile art.129 alin.(1), alin.(2), lit.d) și alin.(7), lit.a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;  

 - Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr.6217/2022 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 

2023 - 2024;  
 

În temeiul art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările ulterioare,  

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 Art.1. Se aprobă organizarea rețelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe 

raza teritorială a comunei Berlești, judeţul Gorj, pentru în anul şcolar 2023 – 2024,  conform Anexei nr.1,  

parte integrantă din prezenta hotărâre.   

 Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei 

Berlești.  

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Gorj, Școlii Gimnaziale 

Lihulești, Inspectoratului Școlar Județean Gorj  şi se aduce la cunoştinţă publică în condițiile legii prin 

afișare la sediul primăriei și postare pe site-ul www primariaberlesti.ro.    
  

 Adoptată astăzi, 27 ianuarie 2023  în şedinţa ordinară  a consiliului local, cu 10 voturi pentru,  0  

voturi  împotrivă, _0_ abţineri, exprimate din totalul de 10 consilieri prezenţi la şedinţă şi  din totalul 

celor 11 consilieri în funcţie.  

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

           CONSILIER,                            CONTRASEMNEAZĂ, 

   Leontin LIHU - OANĂ                                                                       Secretarul general comunei  

                                                                  Eugen ARGEȘANU  



 

CONSILIUL LOCAL BERLEȘTI              Anexa nr.1 

       Județul GORJ                  la  HCL Berlești nr. 3 / 27.01.2023 

 

  

 

REŢEAUA  ŞCOLARĂ 

a unităților de învăţământ preuniversitar de stat din comunei Berlești, judeţul Gorj, pentru anul  şcolar 2023 - 2024 

 

 

 

Nr.  

crt. 

Denumirea unității de 

învăţământ (denumire 

completă ) 

Niveluri de 

învățământ 

școlarizare  

Adresa Personalitate 

Juridică/Fără 

personalitate 

juridică 

Denumirea unității de 

învățământ cu 

personalitate juridică 

1. Școala Gimnazială 

Lihulești 

GIM/PRIM Comuna Berlești, sat Lihulești, 

județul  Gorj;   

Personalitate 

Juridică - PJ 

 

2. Şcoala Primară Scrada PRI Comuna Berlești, sat Scrada,  

judeţul Gorj;  

Fără personalitate 

juridică - AR 

Școala Gimnazială Lihulești 

3. Grădinița cu Program 

Normal Lihulești 

PRE Comuna Berlești, sat Lihulești, 

județul Gorj;   

Fără personalitate 

juridică - AR 

Școala Gimnazială Lihulești 

4. Grădinița cu Program 

Normal Scrada 

PRE Comuna Berlești, sat Scrada,  

judeţul Gorj; 

Fără personalitate 

juridică - AR 

Școala Gimnazială Lihulești 

  

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

         Leontin LIHU-OANĂ                                CONTRASEMNEAZĂ, 

                  Secretarul general comunei  

                                                                        Eugen ARGEȘANU  

 

        


