
JUDETUL SIBIU 
COMUNA BLAJEL 

CONSILIUL LOCAL 
___________________________________________ 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea organizării rețelei școlare la nivelul comunei Blăjel pentru anul școlar 2021 

- 2022 
 

Consiliul Local al comunei Blăjel, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 aprilie 2021 
Având în vedere referatul de aprobare al proiectului de hotarare privind organizarea retelei scolare a 

unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2021 – 2022, intocmit de Primarul 
Comunei Blajel, inregistrat sub nr. 1606 din 23 aprilie 2021, aflat la pozitia nr 1 a ordinii de zi, prin care se 
propune reorganizarea retelei existente, repectiv desfiintarea structurii aferente unitatii de invatamant cu 
personalitate juridica, Scoala Gimnaziala Blajel, 

Analizand raportul compartimentului de resort inregistrat sub nr. 1624 din 26 aprilie 2021 si avizul 
comun al comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 din data de 27 aprilie 2021, pe marginea proiectul de 
hotărâre, prin care se propune adoptarea hotararii, 

Dat fiind avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean Sibiu nr. 10925/22.12.2021 pentru 
rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică din raza de competență a 
comunei Blăjel, pentru anul școlar 2021-2022, 

În conformitate cu dispozițiile art. 80 – 83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, ale art. 19 alin 4, art. 61 alin. 2 și 
art. 63 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 22 din 
Metodologia aprobată prin Ord. M.E.N nr.  5599/21.09.2020 

În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit „d” coroborat cu alin (7) lit. „a” si a alin (14) din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. Se aprobă organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat la 

nivelul comunei Blăjel pentru anul școlar 2021 – 2022, după cum urmează: 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ Blăjel – unitate cu personalitate juridică cu nivel de învățământ 

preprimar, primar, gimnazial. 
Art.2. Primarul comunei Blăjel, prin compartimentele funcționale din subordine și prin Școala 

Gimnazială Blăjel, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea 
dispoziţiilor din actele normative în materie. 

Art.3. Secretarul comunei Blăjel are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului, 
Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Școlii Gimnaziale Blăjel, Inspectoratului Școlar Județean şi se aduce 
la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariablajel.ro. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        CONTRASEMNEAZA 
          Nistor Ionut Gheorghe              Secretar general 
                                                        Ghiorghe Ioana 
 
 
Nr. 28/2021 
Prezenţi la şedinţă: 10 consilieri 
Adoptată în şedinţa extraordinară din data de 27 aprilie 2021 
Cu un număr de 9 voturi „pentru” si 1 abtinere (dna Roman Alina) din numărul total de 11 consilieri în 
funcţie 

 


