
 
                                       

 
 CONSILIUL LOCAL BOZIORU – PROIECT DE  HOTĂRÂRE              

 
 
41/2021      

 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA BOZIORU 
__________CONSILIUL LOCAL BOZIORU____________ 

 

        PROIECT 
 

 H O T Ă R Â R E 
Privind aprobarea reţelei  unităţilor de învăţământ 

preuniversitar pentru anul şcolar 2022-2023 la nivelul  
comunei Bozioru, judeţul Buzău 

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

şedinţă <<ordinară>>; 
Ţinând cont de prevederile legale:  

o  art.20 alin.(1), art.23, art.45 alin.(6), art.61 alin.(2) şi art.63 din 
Legea nr.1/2011 a educatiei nationale, actualizată; 

o  art. 24 din  Ordinul MEN 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; 

o Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare; 

o  art. 129 alin. (7)  litera a)  din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
     Având în vedere: 

o Referatul de aprobare al primarului comunei, înregistrat sub nr. 
2.424/18.11.2021; 

o Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat la 
nr.2.425/18.11.2021; 

o Rapoartele de avizare ale comisiilor  de specialitate ale 
Consiliului Local Bozioru, cu caracter consultativ; 

o Adresa nr. 16017/11.11.2021 a Inspectoratului Scolar Judetean 
Buzău; 

o Adresa Şcolii Gimnaziale Bozioru, prin care transmite 
propunerea pentru organizarea  reţelei şcolare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar din localitatea Bozioru, pentru anul şcolar 
2022-2023; 
 
 



 
 
 

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

HOTĂRĂŞTE: 
        Art.1. Se aproba reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar   
pentru anul şcolar 2022 - 2023 de pe raza unităţii administrativ-
teritoriale comuna Bozioru, judeţul Buzău după cum urmează: 
 
 
 
Nr. 
Crt. 

 
Unitatea d
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.  GRĂDINIŢA CU 
PROGRAM NORMAL 
COMUNA BOZIORU 

PRE STR. PRINCIPALĂ 
COMUNA  BOZIORU 

  

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

Nr.41/18.11.2021  
 
 
 
             INIŢIATOR PROIECT, 
                   PRIMAR:  
            GRIGORE Valentin 
 
                 …………………… 

 

                                                             AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                                                   SECRETAR GENERAL COMUNĂ 

                                                      OPREA Mirela 
                                           

................                                 
 

 
  
 
 



ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL BOZIORU 
 

 
 

 
 

 
website: www.comunabozioru.ro     e-mail: primariabozioru@yahoo.com 
           tel: 0238/708036, fax: 0238/750333        

 
 

                                                
                                                        

                                                               
 

Nr.3.424/18.11.2021 
                                  

             REFERAT DE APROBARE 
Privind  aprobarea reţelei unităţilor de  învăţământ    

preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2022-2023 la 
nivelul  comunei Bozioru, judeţul Buzău 

 
 

  Pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind rețeaua școlară ce 
va funcționa în comuna Bozioru în anul școlar 2022-2023 Conform 
prevederilor din Ordinul MEN nr. 5511/2021 pentru aprobarea 
Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru 
învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de școlari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea 
avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ 
preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023, organizarea rețelei școlare a 
unităților de învățământ preuniversitar de stat se realizează prin hotărâre 
a consiliului local, cu avizul conform al Inspectoratului Școlar Judeţean. 

   Obținerea avizului conform este obligatoriu, lipsa acestuia atrăgând 
nulitatea hotărârii consiliului local.  

   Pentru obținerea avizului conform este necesară respectarea unor 
etape, ca primă etapă fiind realizarea proiectului de rețea școlară și 
transmiterea acestuia în vederea primirii avizului conform. Prin urmare 
supunem aprobării Consiliului local al comunei Bozioru a proiectului de 
hotărâre privind rețeaua școlară ce va funcționa în comuna  Bozioru în 
anul școlar 2022 - 2023. 

 
              PRIMAR, 

               GRIGORE Valentin 
 

  ……………………… 
 
 

           

http://www.comunabozioru.ro/
mailto:primariabozioru@yahoo.com
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Coat_of_arms_of_Romania.s


ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL BOZIORU 

 
 

 
 

 
 

website: www.comunabozioru.ro     e-mail: primariabozioru@yahoo.com 
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Nr. 3.425/18.11.2021 
 
 
                           RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind  aprobarea reţelei unităţilor de  învăţământ    
preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2022-2023 la 

nivelul  comunei Bozioru, judeţul Buzău  
 

  Temeiul legal al proiectului de hotărâre îl constituie prevederile art.20  
şi ale art.61 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare, ale Ordinului MEN nr. 5511/2021 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 2022 – 2023 şi a Legii nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. 

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Buzău prin adresa 
nr.116017/11.11.2021 a solicitat ca până la data de 10.12.2021 să 
transmitem propunerile vizând menţinerea reţelei şcolare sau modificarea 
acesteia, pentru anul şcolar 2022-2023, în vederea fundamentării 
proiectului planului de şcolarizare. 

În conformitate cu prevederile art.61 alin.(2)  din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare – Reţeaua 
şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar se 
organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul 
conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean, iar în conformitate  cu 
prevederile art.19 alin. (4) din cuprinsul aceluiaşi act normativ – Pentru 
asigurarea accesului egal la educaţie şi formare profesională, autorităţile 
administraţiei publice locale, în baza avizului conform al inspectoratului 
şcolar, aprobă organizarea, funcţionarea şi, după caz, dizolvarea unor 
structuri de învăţământ cu personalitate  
juridică şi subordonate aceluiaşi ordonator principal de credite, în condiţiile 
legii. 
 

http://www.comunabozioru.ro/
mailto:primariabozioru@yahoo.com
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Coat_of_arms_of_Romania.s


 
 

Conform art.24  din Metodologia 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 
reteţelei  unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2022-
2023, aprobată prin Ordinul MEN nr. 5511/2021 – Organizarea reţelei 
şcolare  a unităţolor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular se 
realizează prin hotărârea  consiliului local sau, după caz, a consiliului 
Judeţean, cu avizul conform a inspectoratelor şcolare. 

   În acest sens propun consiliului local  să adopte proiectul de hotărâre 
privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat pentru anul şcolar 2022 - 2023 la nivelul comunei Bozioru, judeţul 
Buzău. 

 
 
                              Secretar general comună, 
                                       OPREA Mirela 
                                       

                   …………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


