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ROMĂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCUTELNICI
HOTĂRĂREA nr.9/24.03.2014
privind aprobarea rețelei școlare a unitaților de învatamant preuniversitar cu
personalitate juridică de pe raza comunei Scutelnici, pentru anul școlar 2014-2015

Consiliul local al comunei Scutelnici , judeţul Buzău ;
Având în vedere :
- adresa inaintată de Scoala Gimnazială Scutelnici nr.970/21.11.2013 ,
inregistrată la primaria comunei Scutelnici sub numărul 6177/25.11.2013 ;
-avizul Inspectoratului Școlar Județean Buzău, nr.10571/18.12.2013 ;
-expunerea de motive a primarului comunei Scutelnici , înregistrat sub
numărul 6178/25.11.2013 ;
-avizul comisiei de specialitate al Consiliului local Scutelnici , inregistrat sub
numărul 6179/25.11.2013 ;
-prevederile art.19 şi art.61 alin (1) si alin (2) din Legea nr.1/2011 a
educaţiei naţionale ;
-prevederile Regulamentului de organizare si funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării nr.4925/2005;
-prevederile art.21alin (4) si art.22 alin (3) din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile
Ordinului
MECTS nr.5454/2013 , privind aprobarea
Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2014-2015;
În temeiul art. 36 alin. ( 2 ) lit.d , alin. (6) lit. ’’a’’pct.1 , art. 45 alin (1) ,
coroborat cu prevederile art. 115 alin. 1 lit. ‚’’b’’ din LEGEA nr. 215 din 23
aprilie 2001(**republicată**)(*actualizată*)administraţiei publice locale ,
modificata si completata :
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă reteaua școlara a unitaților de învățămănt preuniversitar cu
personalitate juridică de pe raza comunei Scutelnici, judetul Buzău , pentru anul
școlar 2014 – 2015 .
Art. 2 Şcoala Gimnaziala Scutelnici , ca unitate cu personalitate juridică ,
cu un număr de 144 elevi și cu următoarele structuri;
 Școala Gimnazială Brăgăreasa cu un număr de 73 elevi;
 Școala Primară Arcanu cu un număr de 18 elevi;
 Gradinita cu program normal , comuna Scutelnici cu un număr de
28 preșcolari;
 Grădiniţa cu program normal , sat Brăgăreasa cu un număr de 21
preșcolari;
 Grădinița cu program normal , sat Arcanu cu un număr de 20
preșcolari.
Pagina 1 din 2

2

Art.3 Se împuterniceşte secretarul comunei pentru aducerea la indeplinire
a prevederilor prezentei hotărări .
Art.4 Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului :
- Instituţiei Prefectului -Judeţul Buzău
- Primarului comunei
- Inspectoratului Școlar Județean Buzău
- Unitațile de învățămănt de pe raza comunei Scutelnici
Presedinte de ședință
Raban Leonard

Contrasemnează - Secretar,
Popa Dumitru

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Scutelniic în
şedinţa ordinara din data de 24.03.2014, cu respectarea prevederilor art. 45, alin.1,
din Legea nr. 215/2001, a administraiei publice locale ,
( R2) , cu un număr de 11
voturi pentru , abţineri 0 şi voturi împotrivă 0 , din numărul total de 11 consilieri în
funcţie şi 11 consilieri prezenţi la şedină
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