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 H O T Ă R Â R E 

                Privind aprobarea reţelei unităţilor de   
învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 

2021-2022 la nivelul comunei Bozioru, 
judeţul Buzău 

 
            Consiliul Local al Comunei Bozioru, jud. Buzău, întrunit în şedinţă 

<<ordinară>> în data de 30.12.2020; 
 

 Ţinând cont de prevederile legale:  
§ art.20, alin.(1) si art.61, alin.(2) din Legea nr.1/2011 a 
educatiei nationale, actualizată; 
§ art.23,  art.45 alin.(6), art.61 şi art.63 din Legea nr. 1/2011 a 

educatiei nationale, actualizata 
§ art.24 din  Ordinul MEN 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; 
§ avizul conform  nr.15956/15.12.2020 al Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Buzău; 
§ Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 
§  art. 129 alin. (7)  litera a)  din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 

57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ: 
   Având în vedere: 

§ Referatul de aprobare al primarului comunei, înregistrat sub 
nr.3.193/2020; 
§  Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat la 

nr.3.194/2020; 
§  Rapoartele de avizare ale comisiilor  de specialitate ale 

Consiliului Local Bozioru nr.3.215/3.216/3.217/23.11.2020; 
§ Adresa nr. 12585/16.10.2020 a Inspectoratului Scolar 

Judetean Buzău. 
§ Adresa nr.685/18.11.2020 a Şcolii Gimnaziale Bozioru, prin 

care transmite propunerea pentru organizarea  reţelei şcolare a  
 



 
 
unităţilor de învăţământ preuniversitar din localitatea Bozioru, 
pentru anul şcolar 2021-2022; 

   În temeiul art. 196, alin (1) litera a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ: 

 
HOTĂRĂŞTE: 

        Art.1. Se aproba reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar   
pentru anul şcolar 2021-2022 de pe raza unităţii administrativ-
teritoriale comuna Bozioru, judeţul Buzău după cum urmează: 
 
 
 
Nr. 
Crt. 

 
Unitatea de 
învăţământ cu  
Personalitate 
juridică 

 
Unitatea de  
Învăţământ fără fără 
personalitate juridică 
(arondată) 

 
 
Nivel  de 
şcolarizare 

 
 

Adresa/nr. telefon 
 
 
 

 
 
Obs. 

1. ŞCOALA 
GIMNAZIALĂ 
COMUNA 
BOZIORU 

 PRI, GIM STRADA  
PRINCIPALĂ 
COMUNA BOZIORU 

0238/701032  

2.  ŞCOALA  
PRIMARĂ FIŞICI,  
COMUNA  BOZIORU 

PRI SAT 
VĂVĂLUCILE 
COMUNA  BOZIORU 

  

3.  GRĂDINIŢA CU 
PROGRAM NORMAL 
COMUNA BOZIORU 

PRE STR. PRINCIPALĂ 
COMUNA  BOZIORU 

  

 
  Art.2. Secretarul general al U.A.T. Bozioru, Judetul Buzău, va 
comunica prezenta hotărâre persoanelor si institutiilor interesate. 
 
 
BOZIORU  

Nr. 35/30.12.2020   
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
       JIPA LUCIA 

   CONTRASEMNEAZĂ, 
 …………………………                            SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                                    OPREA MIRELA 
 
                                                                      ………………….            
 
 

 
       Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al com. Bozioru în sedinta <<ordinară>> din data de 30.12.2020  cu respectarea 
prevederilor art. 139 alin(1) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu un nr. de ____9___voturi ,,pentru”___-
-____,,abtineri” si _____-__voturi ,,împotrivă”, din totalul de 9 consilieri în functie şi____9___consilieri prezenţi la şedin


