
                                                    ROMÂNIA	
                                              JUDEŢUL BUZĂU	
                                            COMUNA PĂNĂTĂU	
                                             CONSILIUL LOCAL  	
   	

                                                 H O T Ă R Â R E	
	
         privind reorganizarea reţelei şcolare de învatamant                preuniversitar la 
nivelul  comunei     Pănătău ,judeţul  Buzău,	
                                          în anul şcolar 2021-2022	
      Consiliul Local Panatau ,judetul Buzau,	
         Avand in vedere:	
    -  referatul de aprobare nr. 2989 din  10.12.2020  prezentat  de domnul Stoica 
Nicolae,Primarul comunei Pănătău , privind reorganizarea  retelei  scolare de 
invatamant preuniversitar la nivelul  comunei     Panatau,judetul  Buzau,  in anul 
scolar 2021-2021;	
     -raportul  compartimentului de  specialitate , inregistrat la nr.2988 din  
10.12.2020;	
      -avizul Inspectoratului  Scolar  Judetean Buzau  nr. 15956/2020 ;  	
      -avizele  favorabil al Comisiilor  de specialitate a Consiliului Local	
    -  prevederile art. 61 (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare,	
     -  prevederile OMEN  nr. 5599/2020 privind reţeaua şcolară a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat se organizează de către autorităţile 
administraţiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare.	
        In temeiul art.129 alin.(2) lit.”b” şi art. 139 alin. (3) lit.”a”   din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ	
																																																				

                                      H   O  T  Ă   R   Ă   Ş  T   E :	
                               	
                                	
       Art.1.Se aproba reorganizarea  reţelei  şcolare de invatamant   preuniversitar la 
nivelul  comunei  Pănătău ,judeţul  Buzău, în anul şcolar 2021-2022, comform anexei 
nr. I care  face  parte  integrantă   din  prezenta  hotărâre.	
       Art.2.Secretarul comunei  va comunica prezenta  hotarare  autoritatilor  si 
persoanelor interesate.	
      Pănătău , 22.12.2020	
      Nr.30	
	
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢA    	
                  CONSILIER,	
ANDRONESCU ADRIAN-VASILE                 CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL	
                                                                	
                                                                             GENERAL AL  COMUNEI  	
	
                                                                               Iacob Marcela-Daniela	
	
  Această Hotărârea a fost adoptată de Consiliul Local comunei Pănătău în şedinţa din data 
de  22.12.2020 cu respectarea prevederilor art .139 alin.(1) (3) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu un nr. de 11 voturi pentru -abţineri şi - voturi 
împotrivă din numărul total de 11 consilieri în funcţie şi 11 prezenţi la şedinţă. 	



                                                                           ANEXA la HOTARAREA  CONSILIULUI  LOCAL  nr. 30/22.12.2020  
 
 
 
                                                                                              
   Unitaţile  de învăţământ preuniversitar de stat propuse care vor intra în vigoare începand cu anul şcolar 2021-2022 
 
  
  
Nr. 
crt. 

Unitatea de invatamant cu 
personalitate juridica  

Unitatea de invatamant fara 
persomnalitate juridica          
(arondata ) 

Nivel de 
scolarizar
e  

Adresa         /       Nr. 
telefon 

Observa
tii  
 

1. ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
PĂNĂTĂU  

 PRI,GIM PĂNĂTĂU 0238/502
208 

 

  GRADINITA CU PROGRAM 
NORMAL PĂNĂTĂU 

PRE PĂNĂTĂU   

  ŞCOALA  PRIMARĂ  BEGU PRI BEGU   
  SCOALA PRIMARA 

ZAHARESTI  
PRI  ZAHAREŞTI   

       
 
 
 
  
 


