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HOTĂRÂREA NR. 48 
Din 11 decembrie 2020 

privind : aprobarea organizării  reţelei unităţilor de  învăţământ preuniversitar, de stat  
pentru anii 2021 – 2022 

Iniţiator : Primar Bejan Mihai Lucian 
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului :                                                      4864/06.11.2020 

 
Consiliul Local al oraşului Bereşti , judeţul Galaţi întrunit în şedinţa extraordinară din 

11.12.2020;  
 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4863/06.11.2020 al iniţiatorului proiectului de 
hotărâre Primarul oraşului Bereşti , judeţul Galaţi; 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4865/06.11.2020 al compartimentului de resort 
din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului oraşului Bereşti , judeţul Galaţi ; 
 Având în vedere Raportul de avizare  al comisiei de specialitate nr. 3 a  Consiliului Local al 
oraşului Bereşti , judeţul Galaţi ; 
 Având în vedere Avizul conform nr. 15677/02.12. 2020 al Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Galaţi; 
 Având în vedere prevederile art. 61, alin.(2) şi ale art. 103, alin.(2) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1 / 2011 , cu modificările şi completările ulterioare ; 

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din HG nr. 72/2013 privind aprobarea normelor 
metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază 
a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume 
defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere dispoziţiile art. 24 și art.25, alin.(1) din Metodologia 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 2021-2022, 
aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei și Cercetării nr. 5599 / 2020;  
 Având în vedere prevederile art. 129, alin.(2) , lit. „ d ”şi  alin.(7),  lit. „ a”  din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În baza art. 139 , alin.(1), art. 196 alin. (1) lit. „a”  și art. 197 alin. (4) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 

     HOTĂRĂŞTE : 
 

 Art.1 Se aprobă  organizarea reţelei unităţilor de  învăţământ preuniversitar, de stat, pentru 
anii 2021 – 2022 potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2 În situaţia unităţii de învăţământ preuniversitar , de stat, care funcţionează cu efective 
sub limitele prevăzute de lege, se pot aloca sume din bugetul local, anual, de venituri şi cheltuieli 
pentru asigurarea finanţării de bază a acesteia. 
 



 Art.3 Dispozițiile prezentei hotărâri se aduc la cunoștință publică prin afișare la sediu și prin 
publicare pe site-ul https://orasulberesti.ro.   
 
 Art.4 Prezenta hotărâre se comunică:  

- Liceului Tehnologic „Paul Bujor” al oraşului Bereşti, judeţul Galaţi 
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi  
- Instituţiei Prefectului judeţului Galaţi în vederea exercitării controlului sub aspectul 

legalităţii. 
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