
 

ROMANIA 

PRIMARIA COMUNEI PIETROASELE 

JUDETUL BUZAU 

Tel/Fax: 0238.512.000, email: primariapietroasele@yahoo.com 

 

                                                                             P R O I E C T 

Nr.5/07.02.2018 

                                               

H O T A R A R E 

privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din 

comuna Pietroasele pentru anul scolar 2018-2019 

Consiliul local al comunei Pietroasele, judetul Buzau; 

 Avand in vedere: 

-expunerea de motive initiata de Primarul comunei, inregistrata la nr.404/07.02.2018; 

-raportul compartimentului juridic, inregistrat la nr. 403/07.02.2018; 

-adresa Scolii cu clasele I-VIII Pietroasele nr.85/30.01.2018, inregistrata la Primaria 

comunei Pietroasele la nr.290/30.01.2018; 

-prevederile art.19, alin(4)si art.63,  din Legea nr.1/2011, Legea educatiei nationale; 

-prevederil OrdinuluiM.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 O.U.G.nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 

completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; 

-prevederile H.G.nr.959/2017  pentru modificarea Hotărârii Guvernului 

nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per 

elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. 

prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii 

din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din 

învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional; 

In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001, privind administratia  publica locala, republicata, 

                            

 

H O T A R A S T E : 

 

 

Art.1 Se aproba organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat 

din comuna Pietroasele pentru anul scolar 2018-2019, conform anexei care face parte integranta 

din prezenta hotarare. 

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Primarul 

comunei Pietroasele. 

Art.3 Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor 

interesate. 

 

Initiator, 

Cornel Enache 

 

 

                           avizat 

                                                                                                       secretar, 

                                                                                                      Matache Aurelia 
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ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 

                                           H O T A R A R E 
privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din 

comuna Pietroasele pentru anul scolar 2018-2019 

 

Consiliul local al comunei Pietroasele, judetul Buzau; 

 Avand in vedere: 

-expunerea de motive initiata de Primarul comunei, inregistrata la nr.404/07.02.2018; 

-raportul compartimentului juridic, inregistrat la nr. 403/07.02.2018; 

-adresa Scolii cu clasele I-VIII Pietroasele nr.85/30.01.2018, inregistrata la Primaria 

comunei Pietroasele la nr.290/30.01.2018; 

-prevederile art.19, alin(4)si art.63,  din Legea nr.1/2011, Legea educatiei nationale; 

-prevederil OrdinuluiM.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 O.U.G.nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 

completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; 

-prevederile H.G.nr.959/2017  pentru modificarea Hotărârii Guvernului 

nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per 

elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. 

prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii 

din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din 

învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional; 

In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001, privind administratia  publica locala, republicata, 

                         

H O T A R A S T E : 

 

Art.1 Se aproba organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat 

din comuna Pietroasele pentru anul scolar 2018-2019, conform anexei care face parte integranta 

din prezenta hotarare. 

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Primarul 

comunei Pietroasele. 

Art.3 Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor 

interesate. 

Presedinte de sedinta 

Mares Marcel  

                                                                                      

contrasemneaza 

                                                                                        secretar, 

                                                                                          

Nr.  ___                                Matache Aurelia 

Data:___.02.2018 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr.de ___ voturi pentru, - voturi impotriva, - abtineri, - 

absenti. 
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ROMANIA 

PRIMARIA COMUNEI PIETROASELE 

JUDETUL BUZAU 
Tel/Fax: 0238.512.000, email: primariapietroasele@yahoo.com 

 

NR.404 din 07.02.2018 
 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare a 

unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Pietroasele pentru 

anul scolar 2018-2019 

 

Domnilor consilieri, 

 

 

Avand in vedere adresa  Scolii Gimnaziale Pietroasele cu 

nr.85/30.01.2018 prin care solicita modificarea retelei scolare, incepand 

cu 01.09.2018, prin unificarea elevilor de la Scoala Gimnaziala Saringa 

cu cei de la Scoala Gimnaziala Pietroasele datorita faptului ca media de 

elevi pe clase la Scoala Gimnaziala Saringa este de 10,1, medie ce nu se 

incadreaza in art.63 din Legea nr.1/2011 a educatiei nationale, 

reducandu-se deficitul bugetar cu privire la salarii si incadrarea in 

buget, cat si faptul ca autorităţile administraţiei publice locale asigură, 

în condiţiile legii, buna desfăşurare a învăţământului preuniversitar în 

localităţile în care acestea îşi exercită autoritatea, supun atentiei 

dumneavoastra prezentul proiect de hotarare in forma initiata. 

 

 

 

 

P r i m a r, 

 

                                     Cornel Enache 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nr.403/07.02.2018                       
 

Raport 

 

la proiectul de hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de 

invatamant preuniversitar de stat din comuna Pietroasele pentru anul scolar 2018-2019 
 

 
Prin adresa Scolii Gimnaziale Pietroasele cu nr.85/30.01.2018 se solicita modificarea 

retelei scolare, incepand cu 01.09.2018, prin unificarea elevilor de la Scoala Gimnaziala 

Saringa cu cei de la Scoala Gimnaziala Pietroasele datorita numarului mic de elevi inscrisi 

in  unitatea  de invatamant din satul Saringa. 

Pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi formare profesională, autorităţile 

administraţiei publice locale, în baza avizului conform al inspectoratelor şcolare, aprobă 

organizarea, funcţionarea şi, după caz, dizolvarea unor structuri de învăţământ, fără 

personalitate juridică - ca părţi ale unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică - şi 

subordonate aceluiaşi ordonator principal de credite, în condiţiile legii. 

Prin Ordinul 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 la art. 22 se prevede: 

- Organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se 

realizează prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, a consiliului judeţean, cu 

avizul conform al inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei Naţionale, după caz. 

- Obţinerea avizului conform este obligatorie, lipsa acestuia atrăgând nulitatea hotărârii 

consiliului local sau, după caz, a consiliului judeţean prin care este aprobată reţeaua 

şcolară. 

Avand in vedere cele prezentate prin prezentul raport propun sa se initieze un 

proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant 

preuniversitar de stat din comuna Pietroasele pentru anul scolar 2018-2019, Scoala 

Gimnaziala Saringa urmand a fi unitatea  absorbita. 

 

 

                                                  
 

Cons.Juridic, 

Badea Adriana 

 

 

 

 

 

 



 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 

 

NR._____DIN ___.02.2018 
 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget finante, 

administrarea bugetului privat al comunei, agricultura, gospodarire 

comunala, protectia mediului, servicii si comert(1) 

  
R A P O R T   A V I Z A R E 

la proiectul de hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare a 

unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Pietroasele pentru 

anul scolar 2018-2019 

 

 
Comisia de specialitate a Consiliului local Pietroasele mai sus 

mentionata, in sedinta comisiei pe domenii din data de __________, a analizat 

proiectul de hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor 

de invatamant preuniversitar de stat din comuna Pietroasele pentru anul 

scolar 2018-2019, il avizeaza favorabil  si propune sa fie introdus pe ordinea 

de zi a sedintei ordinare din data  ____________. 

 

COMISIA : 

 

  1. Mocanu Laurentiu - presedinte…………............................... 

  2.Balaceanu Liliana  Daniela - secretar…………………….... 

  3. Tescan Neculai Miron - membru………………………….. 

  4. Barzoiu Lilian - membru …………………………………. 

  5. Tanase Ionel – membru …………………………………… 
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