ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA SMEENI
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E nr.119
privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar
cu personalitate juridică de pe raza comunei Smeeni, pentru anul școlar
2018 – 2019
Consiliul local al comunei Smeeni, județul Buzău;
Având în vedere:
• Expunerea de motive a primarului comunei Smeeni, dl. Ion Andrei înregistrată la nr. 10678
din 06.12.2017;
• Raportul de avizare pe fond al proiectului de hotărâre, emis de Comisia de specialitate a
Consiliului Local Smeeni, înregistrată la nr. 10679/06.12.2017;
• Avizul Inspectoratului Scolar Judetean Buzau , inregistrat sub nr. 11046/06.12.2017;
• Prevederile art.19 și art. 61 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale;
• Prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5472/2017;
• Prevederile art. 21 alin. (4) și art. 22 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
• Prevederile Ordinului MECTS nr. 4894/2014, privind aprobarea Metodologiei pentru
fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei unităților de învățământ
preuniversitar de stat pentru anul școlar 2015 – 2016;
• Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil;

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**) administrației publice locale, modificată și
completată:

H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1 Se aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate
juridică de pe raza comunei Smeeni, județul Buzău, pentru anul școlar 2018 – 2019, conform avizului
primit de la Inspectoratul Școlar Județean Buzău.
Art. 2 Școala Gimnazială Comuna Smeeni, ca unitate cu personalitate juridică cu învățământ
primar și gimnazial, va avea în structură următoarele unități de învățământ:

•
•
•

ȘCOALA PRIMARĂ sat CĂLȚUNA comuna SMEENI( PRE,PRI)
ȘCOALA GIMNAZIALĂ sat ALBEȘTI comuna SMEENI ( PRE,PRI, GIM)
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL comuna SMEENI (PRE)

•

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL sat SĂLCIOARA comuna SMEENI (PRE)

Art. 3 Liceul Tehnologic Agricol Comuna Smeeni, ca unitate cu personalitate juridică cu
învățământ liceal tehnologic profesional, va avea în structură următoarele unități de învățământ:

• ȘCOALA GIMNAZIALĂ sat UDAȚI comuna SMEENI (PRI, GIM)
• ȘCOALA PRIMARĂ sat UDATI-LUCIENI comuna SMEENI (PRE, PRI)
•

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL sat UDAȚI-MINZU comuna SMEENI(PRE)

Art. 4 Se împuternicește secretarul comunei pentru aducere la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului:
- Instituției Prefectului – Județul Buzău
- Primarului comunei
- Inspectoratului Școlar Județean Buzău
- Unitățile de învățământ de pe raza comunei Smeeni
Presedinte de sedinta
Consilier local
Minea Ioana

Contrasemneaza
Secretarul comunei
Stanescu Anghel Luigi

Nr.119/11.12.2017
Hotărârea fost adoptata de catre Consiliul Local al comunei Smeeni in sedinta din data de 11.12.2017 ,
cu respectarea prevederilor art. 45 ,alin(1) din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale
,republicata si actualizata, cu un numar de 15

voturi „pentru”, 0 „împotrivă” , 0 „abţineri” din

totalul de 15 consilieri locali în funcţie, din care prezenţi la şedinţă 15 .

