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ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA PÂRSCOV 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind  organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul 
scolar 2020 - 2021  in comuna Pârscov 

Consiliul local al comunei Pârscov. 

Avand in vedere : 

- Adresa Inspectoratului scolar judetean Buzau nr.15005/2019 privind avizul 
organizarii retelei scolare pentru anul scolar 2020-2021 a unitatilor de invatamant 
preuniversitar in comuna Pârscov ; 

- Referatul de aprobare  al Primarului comunei Pârscov privind organizarea retelei de 
invatamant preuniversitar in comuna Pârscov , inregistrata la nr.8038/20.11.2019; 

- Raportul de specialitate al secretarului comunei Pârscov privind organizarea retelei 
scolare pentru anul scolar 2020 - 2021 a unitatilor de invatamant preuniversitar in 
comuna Pirscov , inregistrat la nr.8039/20.11.2019; 

- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei 
Pirscov inregistrate la nr. ; 

-  Art.61 alin.2 din Legea Educatiei Nationale nr.1/2011; 
- Art. 24 alin.3 din Metodologia pentru fundamentarea cifrei de scolarizare  si emiterea 

avizului conform in vederea organizarii retelei de invatamant preuniversitar pentru 
anul scolar 2020-2021 , aprobata cu OMEN 5090/2019. 

In temeiul art.129 alin.7 lit.a ,art.140  si art.243 din Ordonanța Guvernului Romaniei 
nr.57/2019 – privind Codul administrativ 

HOTARASTE : 

Art.1.Se aproba  organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar , 
pentru anul scolar 2020 - 2021 , 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. 

 

Initiator Primarul comunei Parscov , Daniel Mihai 

 

 

Avizat pentru legalitate, 

Secretar general , Neculai Calen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 



Anexa la Hotararea Consiliului local al comunei Pârscov nr. 

 

ORGANIZAREA RETELEI SCOLARE A UNITATILOR DE INVATAMANT 
PREUNIVERSITAR IN ANUL SCOLAR 2020 - 2021    -   COMUNA PÂRSCOV 

Unitate cu personalitate juridica : 

SCOALA GIMNAZIALA  ‘ VASILE VOICULESCU ‘ PÂRSCOV  

- 1 clasa pregătitoare 
- 1 clasa a-I-a 
- 1 clasa a -II- a 
- 1 clasa a -III-a 
- 1 clasa a-IV- a 
- 2 clase  a -V- a 
- 2 clase  a -VI- a 
- 2 clase a -VII- a 
- 2 clase  a-VIII-a 

Unitati arondate : 

SCOALA PRIMARA SAT LUNCA FRUMOASA , COMUNA PÂRSCOV  

GPN Lunca Frumoasă – 1 grupă combinata  

Clasele CP –IV – 2 clase simultan 

SCOALA PRIMARA SAT BADILA COMUNA PÂRSCOV  

GPN Bădila – 1 grupă combinată 

Clasele CP –IV – 2 clase simultan 

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL COMUNA PÂRSCOV  

Grupa mică 

Grupa mijlocie 

Grupa mare 

 

 


