ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA COCHIRLEANCA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE,
privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din
comuna Cochirleanca, judetul Buzau, pentru anul scolar 2021-2022
Avand in vedere:
- avizul conform acordat de catre Consiliul de Administratie al Inspectoratului Scolar Judetean
Buzau in sedinta din data 15.12.2020 si inaintat cu adresa nr. 15956/15.12.2020;
- referatul de aprobare sub nr. 9585 / 10.12.2020 al primarului comunei Cochirleanca la
proiectul de hotarare privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar
de stat din comuna Cochirleanca, judetul Buzau pentru anul scolar 2021-2022;
- raportul de specialitate al secretarului general al comunei Cochirleanca, sub nr. 9586 /
10.12.2020;
- avizul comisiei de specialite sub nr. 9609 / 11.12.2020, din cadrul Consiliului Local
Cochirleanca;
- in conformitate cu dispozitiile art. 61 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 si
OMENCS nr. 5599/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de
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 scolar 2020 - 2021;
- in temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) si art. 139, alin (1) din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
CONSILIUL LOCAL al comunei Cochirleanca, judetul Buzau,
HOTARASTE:
Art.l. Se organizeaza reteaua scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din
comuna Cochirleanca, judetul Buzau, pentru anul scolar 2021-2022, conform Anexei care face
parte integranta din prezenta hotarare .
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei
Cochirleanca.
Art.3,Prezenta hotarare se va comunica in termen legal :
- Institutiei Prefectului - judetul Buzau,
- Inspectoratului Scolar Judetean Buzau,
- Primarului comunei Cochirleanca, judetul Buzau,
- Autoritatilor, institutiilor si persoanelor interesate
NR. 41 / 17.12.2020
Cochirleanca:
PRESEDINTE DE SEDINTA:
CONSILIER,
ENACHE DUMITRU

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Manolache Adrian Nicolae

Aceasta hotarare a fost adoptata de catre Consiliul local al comunei Cochirleanca in sedinta ordinara
din 17.12.2020 cu respectarea prevederilor art.45 alin (1) din Codul Administrativ , cu un număr de
15 voturi " pentru ", 0 voturi" împotriva “ si 0 ,,abţineri,” din totalul de 15 consilieri in funcţie si 15
consilieri prezenţi la şedinţa.

ANEXA LA HCL NR. 41 /_17.12.2020_
DENUMIRILE
UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT
CARE VOR INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU ANUL SCOLAR 2021-2022
Nr.

Unitatea de invatamant cu

Unitatea de invatamant fara

Nivelul de

Adrese / Nr. de

crt.

personalitate juridica

personalitate juridica

scolarizare

telefon

1

SCOALA GIMNAZIALA ,,

PRI

ION ROSCA “ COMUNA

GIM

Sat Cochirleanca
comuna
Cochirleanca
0238736411

COCHIRLEANCA

2

SCOALA GIMNAZIALA

PRI

,, CALCAN IVAN “comuna

GIM

Obs.

Sat Cochirleanca
comuna
Cochirleanca

COCHIRLEANCA

3

SCOALA GIMNAZIALA

PRI

sat BOBOC, comuna

GIM

Sat Boboc
comuna
Cochirleanca

COCHIRLEANCA

4

SCOALA PRIMARA

PRE

sat ROSIORU, comuna

PRI

Sat Rosioru
comuna
Cochirleanca

COCHIRLEANCA

5

GRADINITA CU PROGRAM

PRE

Sat Boboc
comuna
Cochirleanca

PRE

Sat Cochirleanca
comuna
Cochirleanca

NORMAL sat BOBOC , comuna
COCHIRLEANCA

6

GRADINITA CU PROGRAM
NORMAL, comuna
COCHIRLEANCA

PRESEDINTE,
SECRETAR GENERAL,
MANOLACHE ADRIAN NICOLAE

