
România                                                                                  

Judeţul Gorj 

Consiliul local Bălăneşti 
 

 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 6/2020 

privind aprobarea planului de școlarizare și a   reţelei şcolare ce urmează a 

funcţiona în anul şcolar 2020 – 2021 pe raza comunei Bălăneşti, judeţul Gorj 

 

  Consiliul local Bălăneşti, judeţul Gorj 

  Având în vedere :  

-         referatul de aprobare la proiectul de hotărâre întocmit de dl.  Ovidiu 

PUNGAN, primarul comunei, referatul de specialitate întocmit de dl. 

Daniel-Sorin BĂLUȚOIU - directorul coordonator şcoli, rapoartele de 

avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Bălăneşti, 

Gorj ; 

-           prevederile art. 19, alin. (4), art. 61, alin. (1), (2) şi (5) şi art. 95, alin. 

(1), lit. „o” din Legea 1/2011 – Legea educaţiei naţionale; 

- adresa nr. 737 din 08.11.2019 a Școlii gimnaziale „Ion Popescu 

Voitești” cu anexă procesul verbal al Consiliului de administrație ; 

- avizul conform al Inpectoratului Școlar Județean Gorj înaintat cu 

adresa nr. 25529/18. 02. 2020 ; 

-           prevederile art. 129, alin. (1), (2), (7), lit. a) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ ;                                                                                                                                                                                                              

-          În temeiul art. 139, alin.(1) din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul 

administrativ 

 

                                 H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

 

 Art. 1   Se aprobă planul de școlarizare și reţeaua şcolară ce 

urmează a funcţiona în anul şcolar 2020 – 2021 pe raza comunei Bălăneşti, 

judeţul Gorj, după obţinerea avizului de conformitate al Inspectoratului 

Şcolar Gorj, după cum urmează : 
 

1. Școala Gimnazială „Ion Popescu Voitești” Voiteștii din Vale (GIM/PRI) – unitate 

cu personalitate juridică – PJ  

a) Școală Primară  - AR 

PRI 

Sat Glodeni, comuna Bălănești 



b) Grădinița cu Program Normal – AR 

PRE 

Sat Voiteștii din Vale, comuna Bălănești 

 

                   Art. 2   Primarul comunei Bălăneşti, judeţul Gorj şi Directorul 

coordonator şcoli Bălăneşti, Gorj vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei. 
 

 

               Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local în şedinţa 

ordinară din 13 martie 2020,  cu un număr de  11 voturi pentru, din numărul 

de  11 consilieri în funcţie. 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

        Consilier local ,                                                                            

PĂPURICĂ-POPESCU Gabriela                       CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                            Secretar general U.A.T., 

                                                                    HORHOIANU Cristian-Laurenţiu 
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