
                                                                                                                           

ROMÂNIA 
JUDEŢUL     BUZAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GURA TEGHII  
 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea reorganizării Reţelei şcolare din comuna Gura Teghii 
pentru anul şcolar 2022-2023 

 
    Consiliul Local al comunei Gura Teghii,judetul Buzau, 

    Avand in vedere: 

 referatul  de aprobare  al d-lui Micleru  Gheorghe ,primar, inregistrat la nr. 

12730/16.12.2021; 

 raportul  compartimentului de resort din cadrul apartului de specialitate al  

primarului comunei Gura Teghii inregistrat  la  nr. 12731/16.12.2021; 

 avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Gura Teghii, înregistrat la 

nr. .................................... 

 -avizul conform emis de Inspectoratul Scolar judetean Buzau  cu 

nr.18422/21.12.2021; 

 prevederile art.19 alin.(4) şi art.61 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei 
naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;    

 prevederile art.21 alin.(1) din OMEC 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; 

 prevederile Legii finantelor publice nr.500/2002-actualizata; 

   În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.b) și c), alin.4 lit.a) , alin.(6) 
lit.d),  alin.(7) lit.a) art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța 
de Urgență a  Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

       Art. 1 - Se aprobă organizarea  Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de 
stat preuniversitar din comuna Gura Teghii, pentru anul şcolar 2022-2023, 

conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

     Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se  desemneaza 

:primarul comunei Gura Teghii , d-l Micleru  Gheorghe  si Directorul Şcolii 
Gimnaziale „Pamfil Georgian” Gura Teghii – dna. Popescu Elena-Carmen. 



                                                                                                                           

     Art.3. – Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotarari 

autoritatilor si persoanelor interesate . 

 

 

 

 
NR. …….. 
DATA 30.12.2021 

GURA TEGHII                                                 
 

 Președinte de ședință, 
                                                                                                       Contrasemnează, 

                             ICHIM GHEORGHE                               Secretar general, 

 

                                                                                           DOROICAN DANIEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Gura Teghii în şedinţa ordinară din data de 

30.12.2021, cu respectarea prevederilor art.139 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu un nr de 
....... voturi pentru, ...... abţineri şi ........ voturi impotriva , din numarul total de ........... consilieri în funcţie şi ....... 
consilieri prezenţi la şedinţă . 

 


