
 

 
ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODGORIA 
 

 

PROIECTUL   DE   HOTARARE  NR. 1 
 

privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat din comuna Podgoria, pentru anul 
şcolar 2022 - 2023 

 
  Consiliul local al comunei Podgoria, judetul Buzau, intrunit in sedinta 

ORDINARA   in data de 31.01.2022; 
 

        Avand in vedere:  

 referatul de aprobare al Primarului comunei Podgoria, inregistrat sub nr. 
19/3.01.2022 intocmit in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), 
lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in calitate de 
initiator, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ cu 
referire la angajarea raspunderii primarului in exercitarea atributiilor ce 
ii revin potrivit legii, raspundere aferenta actelor administrative; 

 raportul Compartimentului de resort inregistrat sub nr. 20/3.01.2022 
intocmit in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile art.240 
din acelasi act normativ, cu referire la angajarea raspunderii 
functionarilor publici si personalului contractual in exercitarea 
atributiilor ce le revin potrivit legii (intocmirea rapoartelor sau a altor 
documente de fundamentare prevazute de lege, respectiv 
semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare, 
din punct de vedere tehnic si al legalitatii), raspundere aferenta actelor 
administrative, operatiuni anterioare adoptarii actului administrativ; 

   avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru programe de 
dezvoltare  economico – sociala, buget – finante, administrarea 
domeniului public si privat  al comunei, agricultura, gospodarie 
comunala, protectia mediului, servicii si comert, inregistrat sub nr……; 

 avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru invatamant, cultura, 
sanatate, protectie  sociala, activitati sportive si de agrement, inregistrat 
sub nr…….; 

 avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru  administratie publica 

locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, 
inregistrat sub nr……; 



 

 avizul conform al Inspectoratul Scolar Judetean Buzau  nr. 18 
422/21.12.2022; 

• prevederile art.19 alin.4, art.61 alin.2 din Legea Educaţiei Naţionale 
nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

• prevederile art. 24 si art. 25 alin.1 din Metodologia  Metodologiei privind 

fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de 

stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari/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 2022 – 2023, aprobată prin  O.M.E.N. nr.5511/2021; 

• prevederile art.129 alin.1, alin.2 lit.d şi alin.7 lit.a din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul Administrativ ; 

 

 În temeiul art. 133 alin.(1), art. 139 alin.1, art.196 alin.1 lit.a şi art. 197 
alin1, alin.2, alin.4 şi alin.5 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ ; 

 
H O T A R A Ș T E : 

 

 Art.1. Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat de pe raza comunei Podgoria, judeţul Buzău, pentru 
anul şcolar 2022 -2023, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 Art.2. Primarul comunei Podgoria, judeţul Buzău, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

  Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publica, respectiv se 
comunica Primarului comunei Podgoria, celor nominalizaţi cu ducerea la 
indeplinire si se comunica Instituţiei Prefectului, Judeţului Buzău in vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate. 

 
 
   Iniţiator,  
   Primar,  

   Chiru Marius Viorel  
 

Avizat pentru legalitate,  

Secretar general, 

 
Rapeanu Violeta- Cristina  

 
 
 
 
 

 
Podgoria 

   Proiect de hotarare nr. 1 din 4.01.2021 

 

 



 

 

 

 
Anexa  nr. 1 

 la Hotararea Consiliului local  Podgoria  nr.  … din ……………………… 

 
 
 

RETEAUA  UNITĂȚILOR DE INVĂȚĂMANT  PREUNIVERSITAR  DE STAT 
 

CU PERSONALITATE JURIDICA – UNITATI ARONDATE 
 

PENTRU ANUL SCOLAR 2022-2023 
 
 

Nr. 
crt. 

 Denumirea unitatii de 
invatamant  

Nivelul de 
invatamant 
scolarizat 

Mediul de 
rezidenta 

Adresa  

 
1 

Unitate personalitate juridica: 

Scoala Gimnaziala – 
comuna Podgoria 

 

primar, 
gimnazial 

rural Sat Podgoria, 
comuna 
Podgoria 

 Unitati arondate : 
 

2 Scoala Gimnaziala  
 sat Cotatcu 

primar, 
gimnazial; 

rural sat Cotatcu, 
comuna 
Podgoria 

3 Gradinita cu Program 
Prelungit - Podgoria 

prescolar rural sat Podgoria, 
comuna 
Podgoria 

4 Gradinita cu Program 
Normal Cotatcu 

prescolar rural sat Cotatcu, 
comuna 
Podgoria 

5 Gradinita cu Program 
Normal Plesesti 

prescolar rural sat Plesesti, 
comuna 
Podgoria 

 
 

 
 

Primar, 
 

Chiru Marius- Viorel 
 

 

 
 


