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R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA PUIEŞTI 

CONSILIUL LOCAL PUIEŞTI 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
  

 privind aprobarea  Rețelei școlare a unităților de învățământ din 
comuna Puiești pentru anul 2022-2023 

 
 

Consiliul local al comunei Puieşti  , judeţul Buzău ;  
Având în vedere :  
 

-Adresa nr.18422/21.12.2021 a Inspectoratului Școlar al județului 

Buzău și înregistrată la Primăria comunei Puiești la nr.8334/23.12.2021 

prin care comunică avizul conform privind organizarea rețelei școlare 

pentru unitățile de pe raza comunei Puiești 
-referatul de aprobare primarului comunei Puiești înregistrat la 

nr.16/2022 
-raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.17/2022 
-prevederile art. 4 şi art.5 din Ordinul 6564/2011 privind aprobarea 
Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din 
sistemul naţional de învăţământ preuniversitar 
-prevederile art.24 din Ordinul Ministerului Educației. nr. 5511/2021 

privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul 
preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari/preşcolari şi 
elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea 
avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar pentru anul şcolar 2022-2023 
-prevederile art.19 alin.(4) şi art.61 alin.(2) din Legea nr.1/2011 a 
educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare 
-prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 
-Avizul comisiei de specialitate 
 În temeiul art. 129 alin.(2), lit.”d” , alin.(7) lit.”a”, art.139 
alin.(1) și art.196, alin.(1), lit. ”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
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H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1. Se aprobă Rețeaua școlară pentru învățământul 
preuniversitar din comuna Puiești județul Buzău  pentru anul școlar 

2022-2023, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art.2. Secretarul general al comunei va aduce la cunoștință publică 
prevederile prezentei hotărâri și va comunica (Instituției Prefectului 

Județului Buzău, Primarului comunei, Şcolii Gimnaziale Puieşti, 
Inspectoratului Școlar al Județului Buzău )  persoanelor și instituțiilor 

interesate . 
 
 

  Inițiator,         Avizat pentru legalitate, 
           Primar,     Secretar general al comunei, 
         Rodica Bârlă                 Vali Voicu 
 
 

 
     

 
 
 
 
 
Nr.8, Puieşti  - Buzău, 17.01.2022 
Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Puiești  în ședința ordinară din 
data de 31.01.2022 cu respectarea prevederilor art.139 alin. (1) (majoritate simplă) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu un număr de - voturi ”pentru” , - ”abțineri”  și         
- voturi ”împotrivă”, din numărul total de 13 consilieri în funcție și - consilieri prezenți la ședință. 
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 Anexa nr.1 la  H.C.L. Puiești nr.____/____2022 

REȚEAUA ȘCOLARĂ 

A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DE PE RAZA COMUNEI PUIEȘTI, 
JUDEȚUL BUZĂU PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022-2023 

Nr. 
Crt. 

Unitatea de învăţământ 
cu personalitate juridică 

Unitatea de 
învăţământ fără 

personalitate juridică 
(arondată) 

Nivel de 
şcolarizare 

Adresă /nr. 
tel.  

Observaţii  

PRE, 
PRI,GIM 

1. ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
PUIEŞTI 

 PRE,PRI, 
GIM 

Puieştii de 
Jos, Str. 

Strada nr.1, 
nr.36 

0238/776145 

 

 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
NICOLEŞTI 

PRI, GIM Sat Nicoleşti 
0238/772776 

 

GRĂDINIŢA CU 
PROGRAM NORMAL  

NICOLEŞTI 

PRE Sat Nicoleşti  

GRĂDINIŢA CU 
PROGRAM NORMAL  

DĂSCĂLEŞTI 

PRE Sat Dăscăleşti  

        
       
   

  Inițiator,                                             Avizat pentru legalitate, 
           Primar,                                          Secretar general al comunei, 
         Rodica Bârlă                                                     Vali Voicu 
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