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R O M A N I A 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA SAPOCA 

             CONSILIUL LOCAL   
    

      
H O T A R A R E 

privind stabilirea unor masuri cu privire la organizarea si functionarea 
invatamantului preuniversitar de stat din localitate, in anul scolar  

2020 - 2021       
 
 
 Consiliul local al comunei Sapoca, judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 
 -referat de aprobare al primarului comunei, inregistrata sub 
nr.366/03.12.2019; 
 -avizul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului 
local,inregistrat sub nr. 367/03.12.2019; 
 -raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei,inregistrat sub nr. 368/03.12.2019; 
 -adresa nr.1983/03.12.2019 a Scolii gimnaziale Sapoca; 
 -avizul conform al Inspectoratului Judetean Buzau, acordat prin adresa nr. 
16263/16.12.2019; 
 -prevederile art.19 alin.(1),(2) si (4),art.20,art.28 alin.(1),art.61 alin.(1) si (2) 
si ale art.63 alin.(1) lit.”a” – “d” din Legea aducatiei nationale nr.1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 - O.M.E.N. nr. 5472/07.11.2017 
 -prevederile art.36 alin.(6) lit.”a” pct.1 din Legea nr.215/2001 a 
administratiei publice locale,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare. 
 In temeiul art. 139 alin.(1),  art. 196 alin. (1)  lit. ,,a,, și art. 197 alin. (1), 
alin. (2) și alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 
 

H O T A R A S T E : 
 
 

 Art.1.- Se aproba organizarea si functionarea Scolii gimnaziale Săpoca ca 
unitate de invatamant de stat cu personalitate juridica, in anul scolar 2020 – 
2021, cu toate drepturile si obligatiile legale care decurg din aceasta calitate. 
 Art.2.- Se aproba reteaua scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar 
de stat de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Săpoca,judetul Buzău,in 
anul scolar 2020 – 2021 conform anexei care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 
 Art.3.-(1) Se aproba organizarea si functionarea unitatilor de invatamant de 
stat fara personalitate juridica,prevazute la pct. 2 – 4  din anexa la prezenta 
hotarare,ca parti ale unitatii de invatamant de stat cu personalitate juridica 
prevazuta la pct.1 din anexa. 
 
 



 2 

 
 
 

      (2) Unitatile de invatamant de stat fara personalitate juridica vor fi 
subordonate ordonatorului de credite al unitatii de invatamant de stat cu 
personalitate juridica, in conditiile legii. 
 Art.4.- Secretarul comunei va aduce la cunostinta publica prezenta 
hotarare si o va comunica institutiilor si autoritatilor interesate. 

 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
IVAN ADRIAN 

 
 
 

  Nr.  7                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ, 
SĂPOCA, 30 IANUARIE 2020                                     SECRETAR GENERAL AL U.A.T. SĂPOCA,                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                      Barchizeanu Maria-Tania 
 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Săpoca în ședința din data de 
30.01.2020 cu respectarea prevederilor art 139 alin (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu un număr de 9 voturi pentru,  0 abțineri, 0 voturi împotrivă din numărul total de 12 consiliei în funcție și  9 
consilieri prezenți la ședință. 

 


