
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL  BUZAU  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA  

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 
pentru anul şcolar 2020-2021  aflate pe raza administrativ-teritorială a comunei 

                                           Florica, judeţul Buzău 
 

Având în vedere: 
 - referatul de aprobare al primarului comunei Florica, înregistrată la nr.21  din 
07.01.2020; 
  - raportul compartimentului financiar-contabil inregistrat la nr.84/16.01.2020, 
privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aflate pe raza 
administrativ-teritorială a comunei Florica; 
  - avizul  comun al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al comunei 
Florica înregistrat la nr. 1/21.01.2020; 
 - avizul conform al Inspectoratului Scolar Judeţean Buzău nr. 16263 din 
16.12.2019; 
 - prevederile Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5090/ 2019 pentru 
aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invaţămantul 
preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari si elevi scolarizaţi in unitaţile 
de invăţămant particular, precum si emiterea avizului conform in vederea organizării 
reţelei unitaţilor de invăţămant preuniversitar pentru anul scolar 2020-2021;  
 - adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău nr. 15005/18.11.2019; 
 - adresa nr. 1488/03.12.2019 emisă de către Şcoala Gimnazială Florica; 
  În temeiul art. 129 alin. 1 si art. 196 alin.1 lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

         ART. 1.  Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2020-2021 aflate pe raza administrativ-
teritorială a comunei Florica, judeţul Buzău, după cum urmează: 
Unitate cu personalitate juridică: 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ comuna FLORICA (PRI, GIM) 
Unităţi arondate: 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL sat FLORICA comuna FLORICA (PRE) 
         ART. 2. De îndeplinirea prezentei răspund directorii unităţilor de învăţământ 
preuniversitar implicate în procesul de învăţământ , împreună cu compartimentele de 
specialitate din cadrul administraţiei publice locale a comunei Florica, judeţul Buzău. 
         ART. 3. De comunicarea prezentei persoanelor şi instituţiilor interesate răspunde 
secretarul unităţii administrative-teritoriale a comunei Florica, judeţul Buzău.  
 
              PRESEDINTE DE SEDINŢĂ 
                            Consilier  
                      CANA VIOREL 

 
                                                                                Contrasemnează  

                                                                                  Secretar general delegat comuna,               
                                                                                                  Lupu Marcelica Adriana  
 
Nr. 1 
FLORICA:30.01.2020 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Florica în şedinţa din data de 30.01.2020, cu respectarea 
prevederilor art. 139  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de __ voturi pentru , __abtineri si ___ 
voturi impotriva , din numarul total de ___ consilieri in functie si ___consilieri prezenti la sedinta 

 
 
 


