
R O M Â N I A  

JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA CERNĂTEȘTI 

CONSILIUL LOCAL  
 

 H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea  organizării retelei scolare a unităților de învățământ 
preuniversitar de stat din comuna Cernătești 

pentru anul școlar 2020-2021 
 

    Consiliul Local al comunei Cernătești, județul  Buzău, întrunit în 

ședință de lucru ordinară în data de 23.12.2019; 
    Având în vedere: 
   - referatul de aprobare al primarului comunei Cernătești 

înregistratsub nr. 266/25.11.2020; 
   -  raportul compartimentului de specialitate  înregistrat sub nr. 
267/25.11.2020; 

   -  avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei 
Cernătești; 

- adresa nr. 12585/16.10.2020 a Inspectoratului Scolar Judetean 
Buzău, înregistrat cu nr. 4209/16.10.2020 la Primăria Cernătesti; 
   -  adresa Școlii Gimnaziale Cernătești nr. 914/03.12.2019; 

   -  avizul conform nr. 15959/15.12.2020 al Inspectoratului Școlar 
Județean Buzău; 

- prevederile Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 5090/2019 

pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare 

pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de 

antepreșcolari, preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ 

particular, precum și emiterea avizului  conform in vederea organizării rețelei 

unităților de învățământ preuniversitar  pentru anul școlar 2019-2020; 
- prevederile art. 61, alin.(2) din Legea nr. 1/2011 a Educației 

Naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 19 alin. (4), art. 94 alin. (2) lit. d), art. 95 alin. (1) lit. o), Capitolul 
III- Rețeaua școlară din Legea Educției naționale nr. 1/2011, cu modificările 

și completările ulterioare; 
- art. 136 alin. (1), art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 

privind Codul administrative. 

 
 

 H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

    Art.1. Se aprobă organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ 

preuniversitar de stat din comuna Cernătești, județul Buzău pentru anul 

școlar 2020 -2021, după cum urmează: 
         a).Unitate cu personalitate juridică : 
       - Școala Gimnazială Cernătești, comuna Cernătești, nivel de școlarizare 

primar, gimnazial; 
        b). Unități arondate: 

- Școala Primară sat Zărnești, comuna Cernătești, nivel de școlarizare 

primar și preșcolar; 



    - Grădinița cu program normal comuna Cernătești, nivel de școlarizare 

preșcolar; 
    - Grădinița cu program normal sat Aldeni, com. Cernătești, nivel de 

scolarizare preșcolar.  
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      Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul comunei Cernătești prin compartimentul Birou financiar contabil, 

achiziții publice, impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Cernătești, respectiv Consiliul de Administrație al Școlii 

Gimnaziale Cernătești și Inspectoratul Școlar Județean Buzău. 
 

      Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, respectiv se 

comunică Primarului comunei Cernătești, celor nominalizați cu ducerea la 

îndeplinire și se comunică Instituției Prefectului Județului Buzău în vederea 

exercitării controlului cu privire la legalitate. 
 
 

 
            Președinte de ședință, 
                    Consilier   

         Stănilă Sebastian-Valentin                                       
 

                                                                     
                                                             Contrasemnează, 

                                                                       Secretar General al UAT 

                                                                  DUMITRASCU DORU VASILE  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Nr. 61/23.12.2020 

 

 
 

 
 

    Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Cernătești în ședință 

ordinara din data de 23.12.2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), din O.G 
57/2019, privind Codul administrativ, cu un număr de: 13 voturi ,,pentru,,;  0  voturi 

,,împotrivă,,;  0  ,,abțineri,, din numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri locali 

prezenți la ședință.                                                                                                                               
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