
 

                       
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
                             COMUNA GHERĂSENI 

CONSILIUL LOCAL 

  
 

 
 H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea organizării reţelei şcolare pentru unităţile de 

învăţământ de pe raza comunei Gherăseni, judeţul Buzău, în anul 

şcolar 2022-2023   

 

 

       Consiliul Local al comunei Gherăseni, județul Buzău, 

      Având în vedere: 
        - referatul de aprobare al primarului comunei Gherăseni,  înregistrat 

sub nr.6584/23.11.2021; 

      - proiectul de hotărâre nr.2/149/10.12.2021 privind aprobarea 
organizării reţelei şcolare pentru unităţile de învăţământ de pe raza 

comunei Gherăseni, judeţul Buzău, în anul şcolar 2022-2023; 

      - raportul de specialitate, înregistrat sub nr.329/19.01.2022, aprobat 
de primarul comunei; 

      - raportul de avizare nr.585/27.01.2022 al Comisiei pentru 

administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a 
drepturilor cetăţenilor  din cadrul Consiliului local al comunei Gherăseni, 

judeţul Buzău; 

     - raportul de avizare nr.588/27.01.2022 al Comisiei pentru învăţământ, 

sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement din 
cadrul Consiliului local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău; 

     - raportul de avizare nr.572/27.01.2022 al Comisiei pentru programe de 

dezvoltare, economico-socială, buget-finanţe, administrarea bugetului 
privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, 

servicii şi comerţ din cadrul Consiliului local al comunei Gherăseni, judeţul 

Buzău;                      
       - Avizul conform nr.18422/21.12.2021 emis de Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Buzău și înregistrat la Primăria comunei Gherăseni sub 

nr.8205/27.12.2021;   
      - prevederile art.61, alin.(2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011;  

      - Ordinul M.E.C. 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 și emiterea avizului conform în vedera 

organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru 

anul școlar 2022-2023; 
      - prevederile art.129 alin.(1) și alin. (2) lit. d) coroborat cu alin.(7) lit.a) 

din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 
 

 



  În temeiul art.139 alin. (1) şi art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 

 H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. Începând cu data de 01 septembrie 2022, se aprobă 

organizarea reţelei şcolare pentru unităţile de învăţământ de pe raza 
comunei Gherăseni, judeţul Buzău, în anul şcolar 2022-2023, după cum 

urmează: 

a) – ŞCOALA GIMNAZIALĂ GHERĂSENI, comuna Gherăseni, judeţul 

Buzău (nivel de învăţământ primar, gimnazial) ; 
b) – Unităţile arondate : 

   - GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL GHERĂSENI, comuna 

Gherăseni, judeţul Buzău (nivel de învăţământ preşcolar). 
 Art.2. Primarul comunei Gherăseni, prin aparatul de specialitate, va 

efectua demersurile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 
          Art.3. Secretarul general al comunei va comunica în mod 

obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Primarului  unităţii 

administrativ-teritoriale, Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău, 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău, Şcolii Gimnaziale Gherăseni şi va 

aduce la cunoştinţă publică prezenta hotărâre. 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Consilier local, 

Mihalcea Ionuț-Marius 
 

 

 
 

 

                                                       Contrasemnează pentru legalitate 
                   Secretar general al comunei,  

                                                                                           Radu Nina 

 

 
 

 

 
 

 

 
            Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Gherăseni, în 
şedinţa ordinară din data de 27 ianuarie 2022, cu respectarea prevederilor 
art.139 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 13 

voturi pentru, - vot împotrivă, - abţineri, din numărul total de 13 consilieri locali 
în funcţie şi 13 consilieri prezenţi la şedinţă. 
 
 
 
 

Gherăseni, 27 ianuarie 2022 
Nr.2                              
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