
JUDETUL VALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

H O T A R AR E A Nr. 23 

Privitoare la: "Aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant 
preuniversitar de pe raza orasului Brezoi, pentru anul scolar 2020-2021 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara astazi 
27.02.2020 , la care participa un nr. de 15 consilieri din totalul de 15 din cati este 
constituit, 

Vazând ca prin H.C.L nr.88/19.12.2019, domnul consilier Chirtoc 
Constantin a fost ales presedinte de sedinta, 

Luand in discutie referatul de aprobare nr.1 O 17/20.02.2020 prezentat de dl. 
Schell Robert-primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisilor de 
specialitate, precum si raportul de specialitate nr.1 O 18/20.02.2020 intocmit de 
Compartimentul Juridic, prin care, se propune "Aprobarea retelei scolare a unitatilor 
de invatamant preuniversitar de pe raza orasului Brezoi, pentru anul scolar 2020-
2021". 

A vând în vedere adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Val cea nr. 
6156/28.01.2020, prin care se comunică avizul conform privind organizarea reţelei 
şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat si particular de pe raza 
teritorială a orasului Brezo,i alcătuită din unitătile de învătământ care vor functiona 
în anul scolar 2020-2021; 

Vazand raportul de avizare al proiectului de hotarare intocmit de secretarul 
general al orasului Brezoi, dat in considerarea situatiei de fapt relevate de raportul de 
specialitate mai sus mentionat 

In conformitate cu prevederile art.19 alin.(4) si art.61 alin.(2), art.94 alin.(2), 
lit.d), art.95, alin.(l) lit.o ), Cap.III -reteaua scolara -Legea educatiei nationale 
nr.l/20 11, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2000, privind 
normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata si 
O.M.E.N. nr.5090/2019. 



In temeiul art.129 alin.(1) si (2), lit.d), alin.(7), lit.a), coroborat art.1Y6 
alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un nr. de 15 
voturi "pentru" 

Adopta urmatoarea : 
HOTARARE: 

Art.1 :Se aproba reteaua scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar de 
pe raza orasului Brezoi, pentru anul scolar 2020-2021, prevazuta in anexa, care face 
parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2:Primarul orasului Brezoi va urmari ducerea la indeplinire a 
prevederilor prezentei hotarari. 

Art.3: Prezenta hotarare se va comunica astfel : 
-Institutiei Prefectului ; 
-Primarului orasului Brezoi ; 
-Inspectoratului Scolar Judetean Valcea; 
-Liceului "Gheorghe Surdu"Brezoi. 

Presedinte de sedinta 

Brezoi la 27 februarie 2020 

Contrasemneaza pentru legalitate 
Secretar general u.a.t. 

Nicolae ~~ --L__ , 



Anexa la HCL nr.23/27.02.2020 

Reteaua scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar, de pe raza 
orasului Brezoi, pentru anul scolar 2020-2021 

Nr.crt. Unitatea de invatamant 
1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

Liceul "Gheorghe Surdu", orasul Brezoi Unitate cu 
personalitate juridica 

Gradinita cu Program Normal-orasul Structura 
Brezoi 
Scoala Primara, nr.1- orasul Brezoi Structura 
Scoala Gimnaziala, sat Valea lui Stan, Structura 
orasul Brezoi 
Gradinita cu Program Normal, sat Valea Structura 
lui Stan, orasul Brezoi 

Presedinte de sedinta 
Constantin Chirtoc 

Contrasemneaza pentru legalitate 
Secretar general u.a.t. 

Nicolae san_~ , 


