
 

 

                                                          

H O T Ă R Â R E A  NR.  6 

din 28.01.2021 
privind aprobarea reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar la nivelul comunei Racovițeni, judeţul 

Buzău, pentru anul 2021 - 2022 

 
Consiliul local al comunei  Racovițeni, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară în data de  

28.01.2021 

   Având în vedere : 

• Referatul de aprobare  nr. 126/21.01.2021  al primarului comunei Racoviteni 

• Raportul de specialitate nr. 127/21.01.2021  intocmit de secretarul general al comunei Racoviteni 

• raportul comisiilor de specialitate, înregistrat la nr.128/21.01.2021 ; 

• Adresa nr.15956  din 15.12.2020 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău, prin care se acordă 

avizul conform pentru funcţionarea unităţii de învăţământ pentru anul 2021 – 2022 ; 

• prevederile art. 61, alin. 2 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011si ale Ordinului Ministerului 

Educatiei Nationale  nr 5599/21.09.2020 ; 

• In baza prevederilor art.129, alin. 1, alin. 2 lit. d,alin.7 lit.a, alin.14, art.139, art.196. alin.1, lit. a 

din O.G.nr 57 privind Codul Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare 

  

H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 

Art. 1  Se aprobă rețeaua școlară de învăţământ preuniversitar la nivelul comunei Racovițeni, 

județul Buzău, pentru anul 2021 – 2022, după cum urmează : 

Unitate cu personalitate juridică 

- Școala Gimnazială Racovițeni – nivel primar, gimnazial ; 

Structuri arondate  

- Școala Primară Budrea, comuna Racovițeni – nivel preșcolar, primar ; 

- Grădinița cu Program Normal Racovițeni – nivel preșcolar; 

- Grădinița cu Program Normal Petrișoru – nivel preșcolar . 

Art. 2  Primarul comunei Racovițeni va lua măsuri pentru a asigura ducerea la îndeplinire a  

prevederilor prezentei hotărâri . 

Art. 3  Prezenta hotarare se comunica:Institutiei Prefectului judetului Buzau,Inspectoratului 

Scolar Buzau,Primarului comunei Racoviteni, Directorul Scolii Gimnaziala Racoviteni,prin 

afisare la sediu si pe site-ul primariei Racoviteni,  

 

                   Preşedinte   de ședinţă,   

                   consilier local 

                  BOSTAN DAN                                                       Contrasemnează  , 

               Secretarul general   

                      

                                                                                     Ghioca Amalia-Cleopatra 

 
Hotărârea a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Racovițeni, în şedinţa din data de  28.01.2021, cu respectarea prevederilor art. 139 

alin. (1) din O.U.G. nr. 57 privind Codul administrativ ,, cu un număr de  9 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total 

de 9 consilieri în funcție și 8 consilieri prezenți la ședință. 

 

R OMÂ NIA  

JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACOVIȚENI 

 

 

 



 

 

 

 

                                                      

PROIECT DE HOTARARE  nr. 6 
                                                                          din  21.01.2021 

privind aprobarea reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar la nivelul comunei Racovițeni, judeţul 

Buzău, pentru anul 2021 - 2022 

 
      Subsemnatul Manu Vergilius - Luis, primarul comunei Racovițeni, Judeţul Buzău ; 

Având în vedere : 

• Referatul de aprobare  nr.126 / 21.01.2021al primarului comunei Racoviteni 

• Raportul de specialitate nr. 127 /21.01.2021  intocmit de secretarul general al comunei 

Racoviteni 

• raportul comisiilor de specialitate, înregistrat la nr. 128 / 21.01.2021; 

• Adresa nr 15956.din 15.12.2020  a Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău, prin care se acordă 

avizul conform pentru funcţionarea unităţii de învăţământ pentru anul 2021 – 2022 ; 

• prevederile art. 61, alin. 2 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011si ale Ordinului Ministerului 

Educatiei Nationale  nr 5599/21.09.2020 ; 

• In baza prevederilor art.129, alin. 1, alin. 2 lit. d,alin.7 lit.a, alin.14, art.139, art.196. alin.1, lit. a 

din O.G.nr 57 privind Codul Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare 

  

                                                                       PROPUNE  : 

 

Art. 1  Se aprobă rețeaua școlară de învăţământ preuniversitar la nivelul comunei Racovițeni, 

județul Buzău, pentru anul 2021 – 2022, după cum urmează : 

Unitate cu personalitate juridică 

- Școala Gimnazială Racovițeni – nivel primar, gimnazial ; 

Structuri arondate  

- Școala Primară Budrea, comuna Racovițeni – nivel preșcolar, primar ; 

- Grădinița cu Program Normal Racovițeni – nivel preșcolar; 

- Grădinița cu Program Normal Petrișoru – nivel preșcolar . 

Art. 2  Primarul comunei Racovițeni va lua măsuri pentru a asigura ducerea la îndeplinire a  

prevederilor prezentei hotărâri . 

Art. 3  Prezenta hotarare se comunica:Institutiei Prefectului judetului Buzau,Inspectoratului 

Scolar Buzau,Primarului comunei Racoviteni, Directorul Scolii Gimnaziala Racoviteni,prin 

afisare la sediu si pe site-ul primariei Racoviteni,  

 

                    Initiator                                                                  Avizat pentru legalitate 

 

                      Primar,                                                              Secretar general, 
 

                 MANU VERGILIUS-LUIS                                      GHIOCA  AMALIA-CLEOPATRA 

 

 

 

 

 

R OMÂ NIA  

JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACOVIȚENI 

 

 

PROIECT 



 

 

 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 
 Prin adresa Inspectoratului Scolar Judetean Buzau cu nr.  15956  /  15.12.2020   s a 

acordat Avizul conform pentru unitatile de invatamant prreuniversitar de pe raza unitatii 

administrativ-teritoriala a comunei Racoviteni, in anul scolar 2021-2022. 

        In considerarea prevederilor legale incidente, respectiv art. 19 alin.1 alin 4, art. 61, alin 

.2,art. 63 alin.1 din Legea nr. 1/2011, Legea educatiei nationale si Ordinul MEN  5599/2020 

pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei scolarizare pentru Invatamantul 

preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de prescolari si elevi scolarizati in unitatile de 

invatamant particular , precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei  

unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul 2021-2022, in proiectul de hotarare au fost 

inscrise unitatile de invatamant care urmeaza sa functioneze in anul scolar 2021-2022, in 

comuna Racoviteni, judetul Buzau. 

      Urmeaza ca hotararea Consiliului Local al comunei Racoviteni pentru aprobarea retelei 

scolare de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Racoviteni in anul scolar 2021-2022, sa 

fie transmisa Inspectoratului Scolar Judetean Buzau , precum si unitatilor de invatamant. 

 

  

 

 

 ÎNTOCMIT 

                SECRETAR  GENERAL 

 

             GHIOCA AMALIA-CLEOPATRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 
PRIMĂRIA COMUNEI RACOVIȚENI - JUDEŢUL BUZĂU 

 
Com. Racovițeni 3724539, Tel/Fax:0238/798134 

E-mail: primariaracoviteni@yahoo.com 

 

Nr.  127/21.01.2021 



 

 

 

 

 

 
 

                                    REFERAT DE APROBARE 

 

 

Obiectul proiectului de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al comunei Racoviteni 

priveste aprobarea retelei de scolarizare de pe raza administrativ teritoriala  a comunei 

Racoviteni, judetul Buzau in anul scolar 2021-2022. 

In fapt , prin adresa Inspectoratului Scolar Judetean Buzau cu nr. 15956  / 15.12.2020   s-

a acordat Avizul conform pentru unitatile de invatamant preuniversitar de pe raza unitatii 

administrativ teritoriala a comunei Racoviteni , Judetul Buzau., in anul scolar 2020-2021. 

          In considerarea prevederilor legale incidente, respectiv art. 19 alin.1 alin 4, art. 61, alin 

.2,art. 63 alin.1 din Legea nr. 1/2011, Legea educatiei nationale si Ordinul MEN  5599/2020 

pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei scolarizare pentru Invatamantul 

preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de prescolari si elevi scolarizati in unitatile de 

invatamant particular , precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei  

unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul 2021-2022, in proiectul de hotarare au fost 

inscrise unitatile de invatamant care urmeaza sa functioneze in anul scolar 2021-2022, in 

comuna Racoviteni, judetul Buzau. 

       Fata de considerentele aratate mai sus, va propun spre dezbatere proiectul de hotarare 

privind aprobarea retelei scolare a comunei Racoviteni, judetul Buzau, pentru anul scolar 2021-

2022, conform propunerilor di proiectul de hotarare. 

 

 

 

 

 

 

                                                             PRIMAR, 

                                              MANU VERGILIUS-LUIS  

 
 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 
PRIMĂRIA COMUNEI RACOVIȚENI - JUDEŢUL BUZĂU 

 
Com. Racovițeni 3724539, Tel/Fax:0238/798134 

E-mail: primariaracoviteni@yahoo.com 

 

Nr.  126/21.01.2021 



 

 

 

                                           

 
 

 ROMĂNIA  

JUDEŢUL  BUZĂU 

COMUNA  RACOVIȚENI 

CONSILIUL  LOCAL 

Nr. 128  din 21.01.2021 

 

R A P O R T   D E   A V I Z A R E 

 
 La Proiectul de hotarare privind aprobarea reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar 

la nivelul comunei Racovițeni, judeţul Buzău, pentru anul 2021 - 2022 

 
 

Membrii comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Racovițeni, reunite în ședinta, 

au analizat  proiectul de hotarare  privind aprobarea reţelei şcolare de învăţământ 

preuniversitar la nivelul comunei Racovițeni, judeţul Buzău, pentru anul 2021 - 2022 

 
 

, cu unanimitate de voturi au emis  ”AVIZ    FAVORABIL„. 
 

 

COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, ACTIVITĂȚI ECONOMICO-FINANCIARE, AMENAJAREA 

TERITORIULUI, URBANISM, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI TURISM 

 

        Președinte,               Secretar,   

 

ZAMFIRESCU  DOREL                     DUMITRAȘCU  GEORGICĂ 

 

 

 

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE, ACTIVITĂȚI SOCIO-CULTURALE ȘI 

CULTE, PROTECȚIE COPII, TINERET ȘI SPORT 

 

      Președinte,                            Secretar,   

 

   CHELU CAMELIA             SAMOILĂ DORIN 

 

 

COMISIA JURIDICĂ ȘI DE DISCIPLINĂ, MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ 

 

    Președinte,                                 Secretar,   

 

STROE NICOLETA                               IGNAT DUMITRU 

 



 


