
 
HOTARARE  

privind aprobarea reorganizarii  retelei unitatilor de invatamant preuniversitar 
pentru anul scolar 2020-2021 aprobata de O.M.E.N. la nivelul comunei Movila 

Banului, judetul Buzau 
 
Consiliul Local al comunei Movila Banului, judetul Buzau 
 

Avand in vedere:  
- expunerea de motive a Primarului comunei Movila-Banului, inregistrata la 

nr.2131/24.04.2020 
- raportul secretarului general al comunei inregistrat sub numarul 2132/24.04.2020 
- avizul  comisiei pentru invatamant, sanatate, cultura si culte, activitati sportive si 

de agrement inregistrat la nr.2133/24.04.2020 
- adresa emisa de Inspectoratul Scolar Judetean Buzau nr.16263/16.12.2019 
- Legea nr 1/2011 – Lege educatiei nationale; 
- O.M.E.N. nr 5090/2019 privind aprobarea metodologiei pentru fundamentarea 

cifrei de scolarizare  pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenta 
efectivelor de prescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant particular, 
precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de 
invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2020-2021 

În temeiul  art. 129 al. (2) lit. d), lit. e) si al. (7) lit. n), alin (9), precum şi art. 132, 
art. 139 alin 3 lit f), art. 196 alin 1 lit. a) din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ 

 
HOTARASTE: 

 
Art. 1 Se aproba  organizarea  retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru 
anul scolar 2020-2021 dupa cum urmeaza: 
Unitate cu personalitate juridica: 
SCOALA GIMNAZIALA COMUNA MOVILA BANULUI(PRI,GIM) 
Unitati arondate: 
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL COMUNA MOVILA BANULUI(PRE) 
SCOALA GIMNAZIALA SAT LIMPEZIS COMUNA MOVILA BANULUI(PRI, 
GIM) 
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SAT LIMPEZIS COMUNA MOVILA 
BANULUI(PRE) 
Art.2 Incepand cu data prezentei, prevederile HCL nr.81/29.11.2019 privind 
reoganizarea retelei unitatilor de invatamant preunivarsitar pentru anul scolar 2020-
2021 se abroga. 



Art.3 Secretarul general al comunei Movila Banului va comunica prezenta hotarare 
persoanelor si institutiilor interesate. 

 
NR.23/30.04.2020 
Movila Banului, Buzau 

 
 

Presedinte de sedinta, 
Georgescu Calin Ion 

 
 
 
 

Contrasemneaza   
Secretar general, 

Ionita Alexandru Florin 
 

 
 
 
 
 
 

 
Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Movila Banului  în ședința  

ordinară  din data de 30.04.2020 cu respectarea prevederilor art. 139, alin.(1) din  O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ cu un număr de 8 voturi ”pentru” , 0  ”abținere”  și 0 voturi 
”împotrivă”, din numărul total de 8 consilieri în funcție și 8 consilieri prezenți la ședință. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


