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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODGORIA 

 
 
 

P R O I E C T    D E    H O T A R A R E  nr. 5 
 

Privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant   

preuniverstar  de pe raza de competenta a Unitatii Administrativ 
Teritoriale - Comuna  Podgoria, judetul Buzau,  pentru anul scolar 2019 -

2020 

 
 Consiliul local al comunei Podgoria, intrunit in sedinta ordinara pe 

luna FEBRUARIE  in data  de 28.02.2019; 
 Avand in vedere: 

 -expunerea de motive a Primarului comunei Podgoria, inregistrata sub 
nr.  …..; 
 - raportul Compartimentului de resort inregistrat sub nr…./……..…..; 

 - raportul comun de avizare al Comisiilor de specialitate inregistrat sub 
nr. …/…, 
 - adresa nr. 163/11.01.2019  a Inspectoratului Scolar Judetean Buzau ; 

- prevederile art.61 alin.(2) ale Legii nr. 1/2011 a educatiei nationale, cu 
modificarile si completarile ulterioare ;   

 - prevederile Ordinului  M.E.N. nr.5472/2017 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 2018 - 2019 ; 

  - prevederile art. 21, art. 22, art. 25 din Ordinul Ministerului Educatiei 
Nationale si Cercetarii Stiintifice 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 2017 - 2018 , 
  In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. d), alin (6)  lit. a) pct 1, art. 45 
alin. (1)  si art. 115  alin.(1) lit.b). alin.(3)  din Legea administratiei publice locale 
nr. 215/2001 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
 



 
H O T Ă R Ă Ș T E : 

 
ART. 1.(1). Se aproba   organizarea retelei scolare a unitatilor de 

invatamant   preuniverstar  de pe raza de competenta a U.A.T. -    Comuna  
Podgoria, judetul Buzau,  pentru anul scolar 2019 -2020, conform Anexei care  
face parte integranta din prezenta hotarare.  

  
 (2). Elevii Scolii  Primare Plesesti - nivelul de invatamant scolarizat –
primar – vor functiona  in clasele Scolii Gimnaziale Cotatcu, in vederea 
participarii  la  proiectul “Comunitatea se dezvolta – O șansă pentru Podgoria”. 

 

 ART. 2. Secretarul comunei   va comunica in termenul corespunzator 
prezenta hotarare: 

-Scolii  Gimnaziale Podgoria, comuna Podgoria;  

-Institutiei Prefectului ,Judetul Buzau; 
-Inspectoratului Scolar Judetean Buzau ; 

-Primarului comunei Podgoria, judetul Buzau. 
 
 

Initiator, 
Primar, 

 

Prof. Chiru Marius Viorel 
 

 
                                                                                      Avizat de legalitate,  

(cf. art. 117 lit „a” din  Legea nr. 215/2001R) 

                                                                                        Secretar,  
 

                                                                                          Rapeanu Violeta  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Proiect de hotarare nr. 5/31.01.2019 
 


