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Nr.77/10.12.2021 

                                                                                                                               PROIECT  

 

                                                 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 2022-2023 

 

Primarul comunei Pietroasele, judetul Buzau; 

 Avand in vedere: 

-referatul de aprobare al primarului comunei Pietroasele, inregistrat la 

nr.4782/10.12.2021 ; 

- referatul compartimentului juridic si resurse umane, inregistrat la nr. 4800/10.12.2021; 

-adresa Scolii Gimnaziale Pietroasele cu nr.743/09.08.2021, inregistrata la UAT Pietroasele 

la nr.2978/09.08.2021; 

-adresaI.S.J.nr.15606/03.11.2021, inregistrata la UAT Pietroasele la nr.4281/03.11.2021; 

- adresa ISJ cu nr.16017/11.11.2021, inregistrata la UAT Pietroasele la nr.4408/12.11.2021; 

-prevederile art.19, alin(4)si art.61, alin.2 din Legea nr.1/2011, Legea educatiei 

nationale; 

-prevederile OME nr.5511/2021 pentru aprobarea 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; 

În temeiul art. 196 alin  (1), lit. ,,a” din O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ 

                                                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 2022-2023, 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.2.Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din O.U.G 

nr.57/2019, privind Codul Administrativ. 

Initiator, 

Primar, 

Cornel Enache                                            

 

                                                                                                                               Avizat, 

                                                                                                                             Secretar general                                              

                                                                                                                                           Matache Aurelia 

https://idrept.ro/00226014.htm
https://idrept.ro/00226014.htm
https://idrept.ro/00226014.htm
https://idrept.ro/00226014.htm
https://idrept.ro/00226014.htm


 

                                     

 

ROMANIA 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA 

PIETROASELE 

JUDETUL BUZAU 

Tel/Fax: 0238.512.000, email: 

primariapietroasele@yahoo.com 

 

 

NR.4782/10.12.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotarare 

privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant 

preuniversitar de stat din comuna Pietroasele pentru anul scolar 2022-2023 

 

 

 
 

 

Avand in vedere prevederile art.19, alin(4), art.61, alin(2) din 

Legea nr.1/2011, privind educatia nationala, adresa Scolii Pietroasele cu 

nr.925/12.11.2020 in care propune structura retelei scolare a unitatilor 

de invatamant preuniversitar de stat din comuna Pietroasele, adresa 

I.S.J.nr.15606/03.11.2021, inregistrata la UAT Pietroasele la 

nr.4281/03.11.2021, adresa ISJ cu nr.16017/11.11.2021, inregistrata la 

UAT Pietroasele la nr.4408/12.11.2021, propun spre dezbatere  si 

aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea organizarii retelei 

scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna 

Pietroasele pentru anul scolar 2022-2023. 

  

 

P r i m a r, 

 

                                     Cornel Enache 
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Nr.4800/10.12.2021 

 

                                      Raport 

 

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

invatamant preuniversitar de stat din comuna Pietroasele pentru anul scolar 2022-

2023 

 

 

 

 Avand in vedere prevederile art.19, alin(4), art.61, alin(2) din Legea 

nr.1/2011, privind educatia nationala, adresa Scolii Gimnaziale Pietroasele cu 

nr.743/09.08.2021, inregistrata la UAT Pietroasele la nr.2978/09.08.2021 adresa 

I.S.J.nr.15606/03.11.2021, inregistrata la UAT Pietroasele la nr.4281/03.11.2021, 

adresa ISJ cu nr.16017/11.11.2021, inregistrata la UAT Pietroasele la 

nr.4408/12.11.2021, prevederile OME nr.5511/2021 pentru aprobarea 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 coroborate cu prevederile art.129, alin(2), lit ,,d” si alin(7), lit ,,a” din O.U.G 

nr.57/2019, privind Codul Administrativ, prin prezentul raport propun sa se initieze 

un proiect de hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de 

invatamant preuniversitar de stat din comuna Pietroasele pentru anul scolar 2022-

2023. 

 

Compartiment juridic si resurse umane, 

Badea Adriana 

 

 

 
 

 

 

https://idrept.ro/00226014.htm
https://idrept.ro/00226014.htm
https://idrept.ro/00226014.htm
https://idrept.ro/00226014.htm
https://idrept.ro/00226014.htm
https://idrept.ro/00226014.htm


 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 

                    

 
 

 

 

NR._____DIN 29.12.2021 
 

Comisia pentru invatamant, sanatate , cultura, protectie sociala,  

activitati sportive si de agrement (3 ) 

 
  

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 2022-2023 

 

 
Comisia de specialitate a Consiliului local Pietroasele mai sus 

mentionata, in sedinta comisiei pe domenii din data de 29.12.2021, a analizat 

proiectul de hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor 

de invatamant preuniversitar de stat din comuna Pietroasele pentru anul 

scolar 2022-2023, il avizeaza favorabil  si propune sa fie introdus pe ordinea 

de zi a sedintei ordinare din data de 29.12.2021. 

  COMISIA: 

 
1. Lefter Livioara – presedinte .............................. 

2. Mihaiu Ion – secretar........................................ 
3. Petcu Vasile Viorel .......................................... 

4. Petre Nicolae Georgian.................................... 

5. Mares Nicolaie ................................................ 
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