
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHĂILEȘTI 
     

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ de pe raza 

comunei Mihăilești, județul Buzău, pentru anul școlar 2020 – 2021   
 

Consiliul Local al comunei Mihăilești,  județul Buzău 

Avand in vedere: 
 referatul de aprobare al primarului comunei inregistrat sub nr. 7189 din 

18.12.2019; 

 raportul de specialitate înregistrat sub nr. 116/10.01.2020. 

 avizul consultativ al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mihăilești. 
 avizul conform al Inspectoratului Școlar județean Buzău, nr. 16263 din 

16.12.2019, înregistrat sub nr. 7100 din 17.12.2019; 

 prevederile art. 61 alin. 2, din Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările 
și completarile ulterioare;   

 prevederile art. 24 din Ordinului nr. 5.090/2019 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 

  prevederile art. 129  alin. 2 lit. d in coroborare cu alin 5 lit. a din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ; 

În temeiul, art. 139 alin. 1, si art 196 alin 1 lit. a din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.l Se aprobă organizarea rețelei unităților de învățământ de pe raza comunei 

Mihăilești, județul Buzău, pentru anul scolar 2020 - 2021, astfel: 

 unitate cu personalitate juridica: 

o Școala Gimnazială comuna Mihăilești (PRI, GIM) 

 unități arondate: 

o Grădinița cu program normal comuna Mihăilești (PRE); 
o Grădinița cu program normal sat Mărgineanu, comuna Mihăilești (PRE); 

o Școala Primară sat Mărgineanu, comuna Mihăilești (PRI); 

Art.2 Secretarul general al comunei Mihăilești va comunica prezenta hotărâre 
autorităților, persoanelor fizice și juridice interesate.              

 

Preşedinte de sedinţă, 
Cristiean MARIN 

 

Contrasemnează, 
 Secretar general al comunei 

                                              Violeta – Adelina TUDOSE 

Mihăileşti  
20.01.2020 

Nr.1 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Mihăileşti în şedinta ordinară din data de 

20.01.2020 cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ cu un număr de 10 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 11 consilieri in 
funcţie şi 11 consilieri prezenţi la şedinţă.  
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