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           HOTARAREA nr. 9 
privind aprobarea  organizării rețelei școlare pentru anul școlar 2022 – 

2023 pe raza comunei Ziduri, județul Buzău 
 

 
     Consiliul Local al comunei Ziduri,judeţul Buzău; 
     Avand in vedere prevederile : 

- referatul de aprobare al primarul comunei Ziduri nr.  7567/11.11.2021; 
- raportului compartimentului de specialitate nr. 7568/11.11.2021; 
- adresa nr. 18422/2021 a Inspectoratului Scolar Județean Buzău, cu avizul 

conform, inregistrată la instituția noastră sub nr. 1315/16.02.2022; 
- avizul consultativ al Comisiei juridice, de disciplină, ordine publică, 

invățământ nr.65/07.03.2022.   
- art.19 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale; 
- Ordinul Ministrului Educației Nationale nr. 5511/202, pentru aprobarea 

Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul 
preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în 
unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în 
vederea organizării rețelei unităților de invățământ preuniversitar pentru 
anul scolar 2022 - 2023; 

- O.U.G. nr. 75/2005, privind asigurarea calității educației, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- art. 129 alin.(2), lit.d), și  alin.(7) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 

- Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională in Administratia Publică, 
cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 139 alin. (1),  art. 196, alin. (1), lit a)  și art. 197 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2022 – 2023 
pe raza comunei Ziduri, județul Buzău conform anexei, parte integrantă a prezentei 
hotărâri privind reteaua școlară pentru anul 2022 – 2023. 

  Art. Prezenta hotărâre se comunică de Secretarul general al  comunei Ziduri, 
Inspectoratului Scolar  Județean Buzău, Instituției Prefectului Județul Buzău și 
Școlii Gimnaziale Ziduri. 

 
 
 

 
      Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează, 
       Jantia Alexandru                                    Secretar general, 
                                                  Racovanu Mariana 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data de 07.03.2022 , cu 
respectarea prevederilor art. 139 alin. (1)  din Ordonanța de urgență privind Codul administrativ nr. 57/2019, cu 
un număr de 13 voturi pentru,  0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcţie şi 13 prezenţi 
la şedinţă. 
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