
                                                      
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA SAGEATA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂGEATA  
 

 H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea structurii şcolare pentru unitatea de învăţământ cu personalitate 

juridică “ Scoala Gimnaziala Nicolae Efrimescu  
din comuna Săgeata , judetul Buzău” 

 
Consiliul local al comunei Sageata , judeţul Buzău, întrunit în şedinţa ordinară din data 

de 30.12.2020  ; 
 
Având în vedere : 

-  referatul de aprobare al domnului primar Sorin Tănase,  înregistrat la  nr. 216 

din 21.12.2020 ,  

- raportul de legalitate  al secretarului general al  comunei înregistrat la nr.  217 

din 21.12.2020,  

-  avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Săgeata,  

În conformitate cu : 

- adresa nr.15956/15.12.2020 comunicată de Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Buzău ; 

- prevederile art.19 alin (1) şi alin (4) , art 61 alin (2), art.63  si  art.97 alin (2) lit. b) 

din Legea nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale, cu modificarile si completarile ulterioare  ; 

- prevederile art.24, art.25 şi art.26  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 organizări reţelei unităţilor de 

învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022 , aprobată conform OMEN 

nr.5599/2020 

- prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil , 

- prevederile Legi nr.273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

În temeiul art. 129 alin. ( 2 ) lit.d , alin. (7) lit. ’’a’’ , art. 139 alin (1)  , coroborat 
cu prevederile  art. 196 alin (1) lit.a) şi art.197  din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ , cu modificările şi completările ulterioare . 
 

 
 



H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

  Art.1   Se aprobă reţeaua şcolară pentru unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat care vor funcţiona pe raza comunei Săgeata , în anul şcolar 
2021-2022, după cum urmează : 

 
Nr. 
crt 

Unitatea de învăţământ Tip unitate 

1 Şcoala Gimnazială “Nicolae Efrimescu “, sat 
Săgeata , comuna Săgeata , jud.Buzău , 

primar şi gimnazial 
 

Personalitate juridică 

2 Şcoala Gimnazială , sat Dâmbroca , comuna 
Săgeata , jud. Buzău , primar şi gimnazial 

 

Structură învăţământ 

3 Grădiniţă cu Program Normal , sat Săgeata , 
comuna Săgeata , jud.Buzău , preşcolar 

 

Structură învăţământ 

4 Grădiniţă cu Program Normal , sat Dâmbroca, 
comuna Săgeata , jud.Buzău, preşcolar 

 

Structură învăţământ 

5 Şcoala Gimnazială , sat Găvăneşti , comuna 
Săgeata , jud. Buzău , primar şi gimnazial 

 

Structură învăţământ 

6 Grădiniţă cu Program Normal , sat Găvăneşti, 
comuna Săgeata , jud.Buzău, preşcolar 

 

Structură învăţământ 

 
Art.2  Unitatea de învăţământ cu personalitate juridică va avea propria 

activitate financiar- contabilă. 
Art.3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primarul 

comunei Săgeata , judeţul Buzău şi Directorul Şcolii Gimnaziale “Nicolae 
Efrimescu “ Săgeata . 

Art.4   Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului general al 
comunei : 

           - Instituţiei Prefectului –Judeţul Buzău 
           - Primarului comunei Săgeata  
           - Şcoala Gimnazială „ Nicolae Efrimescu „ 
   - Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău . 
 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                    Consilier local ,                                              Secretar General al ComuneiSăgeata    
                  BRATOSIN MARIUS                                                Iancu Viorica Raimonda 
                                                                   
  
 Nr.  61, Sageata – Buzău /30.12.2020 
 
 Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Săgeata  în şedinţa  ordinară din 
data  de 30.12.202, cu respectarea prevederilor art139 alin.(1),din  OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ , cu modificările şi completările ulterioare , cu un număr de 11 voturi pentru ,0 abţineri şi 0 
voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcţie şi 11 consilieri prezenţi la şedinţă    


