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                                                                                                             Hotărârea a fost adoptată 
                                                                                                           cu votul a 15 consilieri 

HOTĂRÂREA NR.05  
privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Husi 

pentru anul scolar 2023-2024 
 

 
Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui;  
Avand in vedere: 

• Avizul conform emis de Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui, inaintat prin 
adresa nr. 5018 din 19.12.2022, inregistrat la primaria municipiului Husi la nr. 
41630 din 22.12.2022;  

• Referatul Compartimentului Resurse Umane  nr. 41727 din 27.12.2022; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr.41729/27.12.2022 
privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din 
municipiul Husi pentru anul scolar 2023 – 2024; 

• Raportul de specialitate al Biroului Administratie Publica Locala nr. 41736 
/27.12.2022;  

• Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic nr. 41821 din 28.12.2022;  
• Avizul nr.05 din 30.01.2023 al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru 

administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
şi libertăţilor cetăţeneşti; 

• Avizul nr.05 din 30.01.2023 al Comisiei de studii, prognoze şi programe 
economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ; 

• Avizul nr.01 din 30.01.2023 al Comisiei pentru invatamint, culte, tineret, 
turism, sanatate, munca, protectie sociala, protectia copilului, familie. 
 

            In conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1), alin. (3^1), alin. (4) si art. 61 alin. (2) 
din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 
prevederile Ordinului Ministrului Educatiei nr. 6217/2022 pentru aprobarea Metodologiei 
privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, 
evidenţa efectivelor de anteprescolari/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 2023-2024; prevederile art.129 alin. (2) lit. d) 
coroborat cu art. 129 alin. (7) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare.  
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          In temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) si ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
HOTĂRĂȘTE: 

            
           Art.1. Se aproba organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar 
din municipiul Husi pentru anul scolar 2023 – 2024, conform anexei care face parte 
integranta din prezenta hotarare.        
            Art.2. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 
municipiului Husi.  
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