
 

 
 

ROMÂNIA  
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

 

privind  aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat  din  
comuna Valea Râmnicului, pentru anul școlar 2022 – 2023 

 
 

Consiliul local al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău; 
 

Având în vedere  : 
 referatul de  aprobare al  Primarului  comunei  Valea  Râmnicului înregistrat la nr. 710 din 25.01.2022; 

 raportul de avizare al  Secretarului general al com. Valea  Râmnicului înreg. la  nr. 711 din 25.01.2022; 

 raportul de avizare  al Comisiei de specialitate a Consiliului  local  înregistrat la nr. 712 din 25.01.2022; 

 avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean Buzău, transmis prin adresa nr.18422 din 21.12.2021; 

 prevederile art.19 alin.4, art.61 alin.2 din Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, 

 prevederile art.24 și art. 25  din Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru 
învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari, 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 2022-2023, aprobată cu O.M.E.N. nr.5511 / 

2021; 

 prevederile art.129 alin.1, alin.2 lit.d și alin.7 lit.a  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ ;   

 În temeiul  art. 139  alin.1, art.196 alin.1 lit.a și art. 197 alin1, alin.2, alin.4 și alin.5 din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ ;  

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art.1.Se aprobă organizarea  rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza  comunei 
Valea Râmnicului, județul Buzău, pentru anul școlar 2022 – 2023, conform anexei nr.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  
 

Art.2.Primarul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art.3.Secretarul general al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, va comunica prezenta hotărâre 
autorităţilor  şi persoanelor interesate. 
 

25.01.2022          VALEA  RÂMNICULUI 
  

          Iniţiator               Avizat 
           Primar,        Secretar general, 
 Ing. Marian Galbenu          Jr. Ionuț Șerbu  
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