ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA BREAZA
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de
stat din raza teritoriala a com. Breaza, jud. Buzau
Consiliul Local al Comunei Breaza , Judetul Buzau .
Avand in vedere :
 Expunere de motive a primarului comunei Breaza inregistrata la nr.
6856/02.11.2018;
 Raport al compartimentului de resort inregistrat la nr. 6857/02.11.2018;
 Avizul comisiei de specialitate ;
 Prevederile art. 61 alin. (2) din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu
completarile si modificarile ulterioare ;
 Prevederile O.M.E.N. nr. 5235/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind
fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de
stat, evidenţa efectivelor de anteprescolari, 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 2019-2020;
 Prevederile art. 36 lit. “a” pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu completarile si modificarile
ulterioare;
 Adresa Inspectoratului Scolar Judetean Buzau nr. 14550/30.10.2018;
 Adresa Inspectoratului Scolar Judetean Buzau nr. 15849/27.11.2018;
 Avizul conform al Inspectoratului Scolar Judetean Buzau nr.
163/11.01.2019.
In temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind Administratia publica locala,
republicata, cu completarile si modificarile ulterioare

HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant
preuniversitar de stat din raza teritoriala a comunei Breaza, judetul Buzau
pentru anul 2019-2020, asa cum reiese din anexa nr. 1, care face parte
integranta la prezenta hotarare.
Art. 2. Secretarul U.A.T. Comuna Breaza va aduce la cunostinta publica a
persoanelor, serviciilor si autoritatilor vizate prevederile prezentei hotarari .
PRESEDINTE DE SEDINTA
MOCANU EUGEN
CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
UNGUREANU CARMEN
NR.5
BREAZA 31.01.2019
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Breaza in sedinta din data
de 31.01.2019, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1) - (3) din Legea nr. 215/2001, a
administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de 10 voturi pentru, - voturi
impotriva si - abtineri, din numarul total de 11 consilieri in functie si 10 consilieri prezenti la
sedinta.

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 5/31.01.2019

RETEAUA
unitatilor de invatamant preuniversitar de stat propuse care
vor intra in vigoare incepand cu anul scolar 2019 – 2020

Nr.
crt.

Unitatea de
invatamant
cu
personalitate
juridica

1.

Scoala
Gimnaziala
Comuna Breaza

Unitatea
arondata

Nivelul de
scolarizare

Adresa

Telefon

PRIMAR
GIMNAZIAL

Com.
Breaza,
sat Breaza,
jud. Buzau
Com.
Breaza,
sat
Vispesti,
jud. Buzau
Com.
Breaza,
sat Breaza,
jud. Buzau
Com.
Breaza,
sat
Greceanca,
jud. Buzau

0238511809

2.

Scoala Primara
sat Vispesti
comuna Breaza

PRIMAR
PRESCOLAR

3.

Gradinita cu
Program Normal
comuna Breaza

PRESCOLAR

4.

Gradinita cu
Program Normal
sat Greceanca
comuna Breaza

PRESCOLAR

