
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea menţinerii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar  

de pe raza UAT Griviţa pentru anul şcolar 2020-2021 

 

 Având în vedere: 

 - Ordinul nr. 5090/2019 pentru aprobarea Metodologiei 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 2020 - 2021; 

- adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui nr. 4046/12.12.2019, prin care se avizează 

reţeaua şcolară de pe raza comunei Griviţa, pentru anul şcolar 2020 – 2021; 


 - avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Griviţa şi raportul de specialitate 

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Griviţa; 

În temeiul art. 129, art. 139, art. 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

Consiliul local Griviţa adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1. - Se aprobă menţinerea structurii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de pe raza UAT Griviţa, pentru anul şcolar 2020-2021, conform anexei ce face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de directorul Şcolii 

gimnaziale “Stroe Belloescu” Griviţa. 

Art. 3. - Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin 

grija secretarului general al comunei. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară din data de 16.03.2020, cu 9 

voturi „pentru”, 0 voturi „contra” şi 0 „abţineri”; din 13 consilieri în funcţie. 

 

Preşedinte de şedinţă                  Contrasemnează 

          Consilier                  Secretar general 

                Valentin Popa                                                           Bogdan-Constantin Vătafu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griviţa, 16 martie 2020 

Nr. 11 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA                       

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 11/2020 

 

 

Reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar  

de la nivelul comunei Griviţa, în anul şcolar 2020-2021 

 

 

Nr. 

crt. 
Judeţ 

Mediul 

Rural/ur

ban 

Denumirea unităţii de 

învăţământ cu personalitate 

juridică/nivel învăţământ 

Denumirea unităţii de 

învătăţământ fără 

personalitate juridică 

arondată/nivel învăţământ 

1 Vaslui Rural 

Şcoala gimnazială “Stroe 

Belloescu”, sat Griviţa, comuna 

Griviţa 

Tel/fax: 0235/424676 

- preşcolar, primar, gimnazial 

Şcoala gimnazială “Stroe 

Belloescu”, sat Griviţa, comuna 

Griviţa 

Tel/fax: 0235/424676 

- preşcolar, primar, gimnazial 

Şcoala Gimnazială sat Trestiana, 

sat Trestiana, comuna Griviţa, 

tel: 0235/423964 

- primar, gimnazial 

Grădiniţa cu Program normal sat 

Griviţa, 

- preşcolar 

Grădiniţa cu Program normal sat 

Trestiana, 

- preşcolar 

Grădiniţa cu Program normal sat 

Odaia Bursucani, 

- preşcolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


