
                                                      R O M Â N I A 

JUDEŢUL  BUZĂU 
CONSILIUL  LOCAL AL 

COMUNEI   VINTILĂ  VODĂ 
 

H O T Ă R Â  R E 

privind  aprobarea  Reţelei  unităţilor de învăţămănt preuniversitar 

  pentru anul  scolar 2020-2021, din  comuna Vintilă  Vodă, judeţul Buzău 

 
          Consiliul local al comunei  Vintilă  Vodă, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară ; 

 
            Având  în vedere : 
 - referatul de aprobare al   primarului   comunei  Vintilă Vodă, judeţul 
Buzău, înregistrat  sub nr. 396/20.01.2020; 
 - raportul   viceprimarului  comunei  Vintilă Vodă, judeţul Buzău , înregistrat   
sub nr.402/20.01.2020; 
 -rapoartele de avizare ale comisiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului   
local al  comunei Vintilă  Vodă, judeţul Buzău ; 
 - prevederile art.61 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale  nr.1/2011; 
 -prevederile art.24 şi art.25 din Metodologia  privind fundamnentarea  cifrei  
de  şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de 
preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi 
emiterea   avizului conform  în vederea  organizării reţelei  unitătilor  de învătământ  
preuniversitar pentru anul şcolar 2019-2020, aprobată prin O.M.E.N. 
nr.5090/2019 ; 
          - adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău nr.16263/16.12.2019, prin 
care ne transmite avizul conform emis ca urmare a organizării reţelei şcolare;   
          - prevederile art.129 alin.(1),alin.(2) lit.d) coroborate cu alin.(7) lit.a) din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
          - prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
  În temeiul art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
   
                                               H O T Ă R Ă Ş T E ; 
 
       Art.1. Se aprobă   Reţeua  unităţilor de învătământ  preuniversitar  pentru  
anul şcolar 2020-2021  la nivelul  comunei  Vintilă  Vodă, judeţul Buzău , conform 
anexei  care face  parte integrantă  din prezenta  hotărâre. 
       Art.2. Primarul   comunei  şi  directorul  Şcolii gimnaziale  ,,Tache şi Ecaterina  
Tocilescu’’ ,unitate  cu  personalitate juridică,  din  comuna  Vintilă  Vodă, judeţul 
Buzău, vor  duce la îndeplinire  prevederile prezentei  hotărâri.  
      Art.3. Începând cu data adoptării prezentei, H.C.L. nr.40/30.09.2019 îşi 
încetează aplicabilitatea. 
       Art.4. Secretarul  general al comunei  va  comunica  prezenta  hotărâre 
Primarului  comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău, Şcolii  Gimnaziale ,,Tache  şi 
Ecaterina Tocilescu” Vintilă Vodă, comuna Vintilă Vodă, judeţul Buzău, 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău şi Instituţiei  Prefectului  - Judeţul Buzău. 
        

          NR. 2 

          Vintilă Vodă, 28 IANUARIE 2020  

           Preşedinte  de şedinţă,                                            Contrasemnează,  
                      Consilier,                                                     Secretarul general, 

        COMĂNESCU GEORGICĂ                                            LUNGU MIHAELA   

           
Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău  în şedinţa 

ordinară din data de 28 IANUARIE 2020, cu respectarea  prevederilor art.139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare,  cu :11  voturi pentru; -voturi  împotrivă; -
abţineri , din  numărul total  de  11  consilieri  în  funcţie  şi  11  consilieri  locali prezenţi.                            



 
 

                                                    Anexa la   H.C.L.  nr. 2/28.01.2020 
 
 

 
RETEAUA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

pentru anul  şcolar 2020-2021, 

COMUNA  VINTILĂ   VODĂ 

JUDEŢUL BUZĂU 

 
 

NR. 
CRT. 

Denumirea    unităţii şcolare 

1. 

 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,TACHE ŞI ECATERINA TOCILESCU’’ 
COMUNA VINTILĂ VODĂ (primar şi gimnazial)- şcoala cu 
personalitate   juridică 
 

2. 
 
ŞCOALA PRIMARĂ sat NICULEŞTI, comuna VINTILĂ VODĂ (PRI) 
 

3. 

 

ŞCOALA PRIMARĂ sat COCA ANTIMIREŞTI, comuna VINTILĂ VODĂ 

(PRI) 

 

4. 

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL sat NICULEŞTI, comuna VINTILĂ 

VODĂ (PRE) 

 

5. 

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL comuna VINTILĂ VODĂ (PRE) 

 

 
 
 

           Preşedinte  de şedinţă,                                     Contrasemnează,  

                     Consilier,                                                 Secretar general, 

         COMĂNESCU GEORGICĂ                                    LUNGU MIHAELA   

 

         
 


