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JUDEŢUL GORJ  

COMUNA RUNCU                                                                                      

CONSILIUL LOCAL 

 
 
                                                         HOTARAREA Nr.6 

 
privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru 

                       anul şcolar 2021-2022 din  comuna Runcu ,judetul Gorj  
 
        Consiliul local al Comunei Runcu,judetul Gorj. 

       Având în vedere : 

       -adresa nr2568/ 18.11.2020 a Liceului Tehnologic „General Constantin Sandru „ Bîlta. 
       -adresa  nr.25511/29.12.2020 a Inspectoratului Scolar judetean Gorj prin care se comunica avizul 
conform privind functionarea unitatilor de învatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Runcu, 
anul scolar 2021-2022 ; 
       -referatul de aprobare  la proiectul de hotarare ; 
       -raportul compartimentului de resort ;  

       -avizul  comisiilor de specialitate ale Consiliului local Runcu ; 
      - prevederile art.19, alin(4) , art 61 alin.(2) din Legea nr. 1 /2011 – Legea educaţiei naţionale;  

       In temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.”d”, alin.(7) lit.”a”, si art139 alin.1, art. 196 alin.1, lit. a) 
si art 243 alin.1, litera a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 
                                                        H O T A R A S T E : 

          Art.1. Se organizează reţeaua şcolară cuprinzând unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 
pentru anul școlar 2021-2022 pe raza comunei Runcu , în următoarea componență : 

a) Liceul Tehnologic “General Constantin Sandru “ Bilta, unitate scolara cu personalitate 
juridica cu formele de invatamant  primar, gimnazial ,liceal . 

b) Școala Gimnazială Runcu, structură a Liceului Tehnologic Bîlta, cu formele de învățământ  
primar si gimnazial . 

c) Gradinita cu program Normal Bilta, structură a Liceului Tehnologic Bîlta, cu forma de 
învățământ preșcolar  . 

d)  Gradinita cu program Normal Runcu, structură a Liceului Tehnologic Bîlta, cu forma de 
învățământ preșcolar  . 

e) Gradinita cu program Normal Dobrita, structură a Liceului Tehnologic Bîlta, cu forma de 
învățământ preșcolar  . 

f) Gradinita cu program Normal Valea-Mare, structură a Liceului Tehnologic Bîlta, cu forma 
de învățământ preșcolar  . 

         Art.2. Primarul  comunei Runcu, domnul  Cimpeanu Grigore Adi împreuna cu aparatul de 
specialitate  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

         Art.3. Secretarul comunei , va comunica prezenta hotarare conducerii Liceului Tehnologic Bilta 
,Inspectoratului Judetean Gorj şi Primarului comunei Runcu, pentru aducerea la îndeplinire,  
Prefectului Judeţului Gorj  în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi o va face publică 
prin afişare la sediul consiliului local.   

          Adoptata în ședința ordinară din data de 29.01.2021 cu un număr de  15 voturi „ pentru”, din cei  
15 consilieri prezenţi la şedinţă, din numărul total de 15 al consilierilor în funcţie.  

Data: 29.01.2021 
 
         PREȘEDINTE DE SEDINTA,                                                           CONTRASEMNEAZA 
                    CONSILIER,                                                              SECRETAR  GENERAL AL COMUNEI            
         PETCOIU CONSTANTIN                                                                   VLĂDUȚ CAMELIA                                                                                                                                         
 

 


