
R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  BERIU 
tel/fax  0254/246170; 0254/246236; primariaberiu@gmail.com 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr  8    /2021 

Privind aprobarea menţinerii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 
din raza teritorială a Comunei Beriu, pentru anul şcolar 2021- 2022  

 
Consiliul local al comunei Beriu ,judetul Hunedoara ;  

Având in vedere: Proiectul de hotărâre nr. 9/ 17.02.2020 și  Referatul de aprobare nr.42/ 9/ 

17.02.2021 întocmite de  primarul comunei Beriu; Raportul nr. 43/9 din19.02.2021 întocmit de 
copartimentul juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului ; În baza avizul comisiei 
de specialitate a  Consiliului local al comunei Beriu nr. 2  înregistrat în ședința comisiei din 
24.02.2021;   Avizul conform nr. 5458/6/18.12.2020 emis de  Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara  

pentru organizarea rețelei școlare a unităților de învătământ preuniversitar din raza teritorială a 
Comunei Beriu, pentru anul şcolar 2021- 2022;  
 În  conformitate cu prevederile art. 61 alin.(2) din Legea educaţiei naționale nr.  1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale  art. 24 alin. (1) și (3) lit.d)   din  Ordinul M.E.N. nr. 

5599/2020  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 2021 - 2022 ; în aplicarea prevederilor Legii educației 

naționale nr.  1/2011, cu modificările și completările ulterioare;  în exercitarea atribuțiilor date 

autorităților locale în domeniul învățământului și cu precizarea că  în anul școlar 2021-2022, rețeaua 

școlară din raza UAT Beriu, nu se modifică față de cea  stabilită pentru anul școlar 2020-2021;   

    În temeiul  art.129, alin. (2), lit.d, alin (7) lit a) ,art.139, alin.(1) lit.a) , art.196 alin.(1) lit.a)   

din Ordonanța de  urgență 57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE : 
Art.1.Aprobă meţinerea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din 

comuna Beriu  , pentru anul şcolar 2021-2022, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2.Prezenta hotărâre se poate contesta in termenul si potrivit Legii contenciosului 

administrativ,  Legea nr.554/2004,  cu modificările si completările ulterioare. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică :-Instituției Prefectului- judetulHunedoara, Primarului 

comunei Beriu; Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara; unităţilor de învăţământ precizate în anexa la 
hotărâre şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul instituţiei şi publicare pe pagina proprie de 

internet la adresa www.primariaberiu.ro, secțiunea Monitor Oficial Local.                         

Beriu 25.02.2021          

Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 

ȘTEFĂNIE  Rareș Cătălin                                               Secretar general 

     jr. FIRIDON  Ionela  

Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  13  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” , 0 ,,abțineri”  

Hotărârea se adoptă cu majoritate simplă 

http://www.primariaberiu.ro/


JUDEŢUL  HUENDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   BERIU  

 

Anexă la HCL nr.  8     /2021 

 

REŢEA   ŞCOLARĂ 
-  unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din  Comuna   Beriu, pentru anul 

şcolar 2021-2022 

 

 

Beriu 25.02.2021          

Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 

ȘTEFĂNIE  Rareș Cătălin                                               Secretar general 

         jr. FIRIDON  Ionela 
 
 

Localitate 
PJ 

Denumire 
PJ 

Localitate 
unitate 

Denumire 
unitate 
arondată 

Statut 
unitate 

Adresa 

Beriu Şcoala 
Gimnazială ,, 
Constantin  
Daicoviciu,, 
Beriu 

Beriu  PJ Str.Principală 
nr.116 

Beriu Şcoala 
Gimnazială ,, 
Constantin  
Daicoviciu,, 
Beriu 

Căstău Grădiniţă cu 
program 
normal  
Căstău 

AR Str.Principală nr. 
24 

Beriu Şcoala 
Gimnazială ,, 
Constantin  
Daicoviciu,, 
Beriu 

Orăștioara de 
Jos 

Grădiniţă cu 
program 
normal  
Oraștioara de 
Jos 

AR Str.Principală nr. 
24 

Beriu Şcoala 
Gimnazială ,, 
Constantin  
Daicoviciu,, 
Beriu 

Sibișel Școala 
primară 
Sibișelul 
Vechi 

AR Str.Principală nr. 
6 


