
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA ZARNESTI 
CONSILIUL LOCAL 

 

H o t a r a r e  
 

Privind  reteaua scolara de invatamant preuniversitar la nivelul com.Zarnesti, 

jud. Buzau pentru anul scolar 2019-2020 
      Consiliul local al comunei Zarnesti, jud. Buzau; 
   Având în vedere : 

  -expunerea de motive a primarului com. Zarnesti inreg. sub nr. 6627/2018 ;  

   -raportul Compartimentului de specialitate din cadrul Primariei com. Zarnesti 

inreg. sub nr.6628/2018;   

- raportul comisiei de specialitate din  cadrul consiliului local  

- adresa nr. 163/11.01.2019 a I.S.J.Buzau, primita si inreg. la Primaria 

Zarnesti  

sub nr.739/07.02.2019 de transmitere a “Avizului Conform”; 

- adresa nr. 14.550/30.10.2018 primita prin e-mail din partea 

Inspectoratului  

Scolar Judetean Buzau, inreg. la  Primaria Zarnesti  sub nr.6133/30.10.2018 

- adresa Scolii Gimnaziale “C-tin Popescu” Fundeni, com. Zarnesti, jud. 

Buzau –  

prin care se comunica  structura retelei scolare pentru anul  scolar 2019-2020;  

- prevederile art. 19 alin(4), art.61 alin(2), art.95lit.”j” din Legea educatiei  

nationale nr. 1/2011, modificata si completata 

      In temeiul art 45(1), art 115 (1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale, 

nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T A R Ă Ş T E : 
 

    Art.1. Se aproba Reteaua scolara de invatamant  preuniversitar la nivelul com. 
Zarnesti, jud. Buzau, pentru anul scolar 2019-2020 dupa cum urmeaza: 

      Unitate cu personalitate juridica: 
          SCOALA GIMNAZIALA “CONSTANTIN POPESCU”, sat. Fundeni, com. Zarnesti (PRI,GIM) 
      Unitati arondate: 
  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL  sat.Fundeni, com. Zarnesti, jud. 

Buzau(PRE) 
  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL  comuna ZARNESTI  (PRE) 

  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL sat Vadu-Soresti, com. Zarnesti (PRE) 
    Art.2. Primarul com. Zarnesti prin Compartimentul de specialitate, va aduce la 



indeplinire  prevederile prezentri hotarari. 

   Art.3. Secretarul comunei va aduce la cunostinţă publică şi va transmite  
autorităţilor interesate prezenta hotărâre. 

                                            Presedinte de sedinta, 
                                                  Consilier, 
                                                  

   Nr.  6/28.02.2019                                                                         
  Zarnesti           

                                                                                   Contrasemneaza, 
                                                                                          Secretar, 
                                                                                 Baltateanu Argentina  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 “Aceasta  hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Zarnesti, in 
sedinta din__________,cu respectarea prevederilor art. 45 alin.1) din Legea nr. 

215/2001, a administratiei publice locale, rep., cu un numar de ____voturi 
pentru, _____abtinere si ____voturi impotriva, din totalul de 15 consilieri in 
functie si ______consilieri prezenti la sedinta” 

 


