
	

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA SMEENI 

CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ 
preuniversitar cu personalitate juridică de pe raza comunei Smeeni,                           
                            pentru anul școlar 2021 – 2022 
Consiliul local al comunei Smeeni, județul Buzău; 
Având în vedere: 

• Referatul primarului comunei Smeeni, dl. Ion Andrei înregistrat  la nr. 9205/22.12.2020 ; 
• Raportul de avizare pe fond al proiectului de hotărâre, emis de Comisia de specialitate a 

Consiliului Local Smeeni; 
• Avizul Inspectoratului Scolar Judetean Buzau , nr.15956/15.12.2020                       ; 
• 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. 3027/2018; 
• 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 OMEN nr. 5090/2019, privind emiterea avizului conform pentru 

organizarea anului scolar 2020-2021; 
• Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil; 
• Adresele nr.3936/20.11.2020 și 1208/12.11.2020 , ale unităților de învățământ de pe raza 

U.A.T. Smeeni; 
În temeiul art. 129 alin. ( 2 ) lit.”a” , alin. (7) lit. ’’a’’ , alin (14) , art. 134 alin (1) lit.”a” ,ale art. 

139 coroborat cu prevederile  art. 196 alin. 1 lit. ‚’’a’’  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ: 

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 2021 – 2022, 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: 
• GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL sat CALTUNA comuna SMEENI( PRE ) 
• GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL sat  ALBESTI ,comuna SMEENI ( PRE, )  
• GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, sat SMEENI ,comuna SMEENI (PRE) 



	

• GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL sat SMEENI(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 (PRE, PRI,GIM) 
• GRADINIȚA  CU PROGRAM NORMAL sat UDATI-LUCIENI 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 
  

        
Președinte de ședință                      Contrasemnezează: 

                                  Consilier local,                  Secretar general U.A.T, 
                               Ghiveci Florentin                            Stănescu Anghel Luigi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Nr.	71/28.12.2020								

Hotărârea	fost	adoptata	de	catre	Consiliul	Local	al	comunei	Smeeni	in	sedinta	din	data	de				28.12.2020															

,	cu	respectarea	prevederilor	O.U.G.	nr.57/2019	privind	Codul	administrativ,	cu	un	numar	de		14	voturi	

„pentru”,				0				„împotrivă”	,		0		„abţineri”	din	totalul	de	15	consilieri	locali	în	funcţie,	din	care	prezenţi		la	

şedinţă			14	.							

 


