
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA PÂRSCOV 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind  organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul 
scolar 2021 – 2022   in comuna Pârscov 

Consiliul local al comunei Pârscov. 

Avand in vedere : 

- Adresa Inspectoratului scolar judetean Buzau nr.12585/16.10.2020 privind avizul 
organizarii retelei scolare pentru anul scolar 2021 -2022 a unitatilor de invatamant 
preuniversitar in comuna Pârscov ; 

- Referat de aprobare a Primarului comunei Pârscov privind organizarea retelei de 
invatamant preuniversitar in comuna Pârscov , inregistrata la nr.6728/16.10.2020.; 

- Raportul de specialitate al secretarului comunei Pârscov privind organizarea retelei 
scolare pentru anul scolar 2021-2022 a unitatilor de invatamant preuniversitar in 
comuna Pirscov , inregistrat la nr.6729/16.10.2020; 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Pirscov anexate  
- Art.61 alin.2 din Legea Educatiei Nationale nr.1/2011; avizul conform al 

Inspectoratului Scolar Judetean Buzau nr.15956/15.12.2021 : 
- Metodologia pentru fundamentarea cifrei de scolarizare  si emiterea avizului conform 

in vederea organizarii retelei de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2019-
2020 , aprobata cu OMEN 5599/2020. 

In temeiul art.129 alin.7 lit.a coroborat cu art.139 alin.1 lit.a si art.140 alin.1 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrative cu 
modificarile si completarile ulterioare 

HOTARASTE : 

Art.1.Se aproba  organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar , 
pentru anul scolar 2021 – 2022 , in comuna Pârscov , conform anexei care face parte integranta 
din prezenta hotarare.   
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Art.2.Primarul comunei Pârscov va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.3.Secretarul comunei Pârscov va comunica prezenta hotarare persoanelor si 
institutiilor interesate. 

 

Presedintele sedintei, 

Consilier Antofi Adi Elena 

Pârscov,18 februarie 2021. 

Nr.2. 

Contrasemneaza , 

Secretar general Calen Neculai 

 

 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Pârscov in sedinta ordinara din  18.02.2021  ,cu 
respectarea prevederilor art.139  din Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr.57/2019 privind Codul 
administrativ ,cu un numar de voturi  15 pentru ,  - abtineri ; si   - voturi   impotriva , din numarul total de 15 
consilieri in functie si  15  consilieri prezenti la sedinta. 
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Anexa la Hotararea Consiliului local al comunei Pârscov nr.2   / 18.02.2021. 

 

 

ORGANIZAREA RETELEI SCOLARE A UNITATILOR DE INVATAMANT 
PREUNIVERSITAR IN ANUL SCOLAR 2021-2022    -   COMUNA PÂRSCOV 

 

Unitate cu personalitate juridica : 

SCOALA GIMNAZIALA  ‘ VASILE VOICULESCU ‘ PÂRSCOV ( PRI,GIM) 

 

Unitati arondate : 

SCOALA PRIMARA SAT LUNCA FRUMOASA , COMUNA PÂRSCOV (PRE,PRI) 

SCOALA PRIMARA SAT BADILA COMUNA PÂRSCOV (PRE,PRI) 

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL  COMUNA PÂRSCOV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


