
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA CANESTI 

__________CONSILIUL LOCAL CANESTI____________	
	

H O T Ă R Â R E   
privind organizarea retelei scolare din comuna Canesti ,  

judetul Buzau pentru anul scolar 2019 – 2020 
	

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  CANESTI , JUDETUL BUZAU :  
Avand in vedere :   
- avizul conform eliberat de catre I.Ş.J. Buzau inregistrat sub nr. 163/11.01.2019 
- expunerea de motive a primarului comunei dl Stoica MARIN , înregistrată la nr. 

527 din  26 februarie 2019 ; 
- raportul de specialitate intocmit de catre compartimentul contabilitate , 

înregistrat la nr. 528 din 26 februarie 2019 ; 
- raportele de avizare pe fond la proiectul de hotărâre , emise de Comisiile de 

specialitate ale Consiliului Local Canesti  , inregistrate la nr. 545/546/547  din  
27 februarie 2019 anexate la hotărâre ;  

In baza prevederilor : prevederile art. 8 si 9 din Cartea europeana a autonomiei 
locale , adoptata la Strasbourg la  15 octombrie 1985 , ratificata prin Legea 
199/1997 ; 
- art. 19, alin. 1, art. 20, alin. 1, art. 23, alin. 1 şi art. 61, alin. 2 din LEGEA nr. 

1/2011 educatiei nationale cu modificarile si completarile ulterioare ; 
- prevederile art. 7 , alin. (2)  si art. 1.166 si urmatoarele din LEGEA nr. 287 din   

17 iulie 2009*) (*republicata*) privind Codul civil ; 
- prevederile art. 120 si art. 121, alin.(1) si (2) din Constitutia Romaniei , 

republicata ;  
In temeiul :	art.	36	,	alin.	(2)	,	lit.	„d”	,	alin.	(6)	,	lit.	„a”,	pct.	„1”	,	art.	45	,	alin.	(1)	coroborat	cu	
prevederile	art.	115	 ,	alin.	 (1)	 ,	 lit.	 ’’b’’	alin.	 (	3	 ,	4	 ,	5	 ,	6	si	7	)	din	Legea	nr.	215	/	2001	privind	
administraţia	publică	locală	(*actualizata*)(*republicată*)	modificata	si	completata	:		
	

H O T Ă R Ă S T E : 
Art.1	 Se aprobă organizarea reţelei unităţilor de învăţământ din  comuna 
Canesti, judetul Buzau  pentru anul  şcolar 2019 – 2020 , dupa cum urmeaza : 
 Unitate cu personalitate juridica :   
 ŞCOALA GIMNAZIALA CĂNEŞTI comuna CĂNEŞTI (PRE,PRIM,GIM) ; 
 Unitati arondate : 

ŞCOALA PRIMARA sat NEGOSINA comuna CĂNEŞTI (PRE,PRIM) ; 
Art.2	Primarul comunei prin aparatul de specialitate , unitatile de invatamant vor 
duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari . 
	

Art.3 Art. 3. Prezenta	se	comunică:		
-	Instituţiei	Prefectului	–	Judeţul	Buzau		;		
-	Primarului	comunei	Canesti	;		
-	Scoala	Gimnaziala	Canesti	;		
-	Inspectoratului	Scolar	Judetean	Buzau		
-	publică	prin	afişare	-	wwwprimariacanesti@yahoo.com	;	

PRESEDINTE DE SEDINTA , 
Consilier local , Constantin DODAN 

 

           CONTRASEMNEAZA,                                                                                                                                                                               
Secretar comuna,  Vasile EPURAN  

Nr. 7. Canesti , Buzău - 28 februarie 2019 ; 
„Aceast	 proiect	 de	 	 hotărârea	 a	 fost	 adoptat	 de	 Consiliul	 local	 al	 comunei	 Canesti	 ,	 judetul	 Buzau	 in	
sedinta	 din	 data	 de	 28	 februarie	 	 2018	 ,	 cu	 respectarea	 prevederilor	 art.	 45	 ,	 alin.	 	 (1)	 din	 Legea	 nr.	
215/2001	 a	 administratiei	 publice	 locale	 ,	 republicata	 si	 actualizata	 cu	 	 un	 numar	 de	 8(opt)	 	 voturi	
„pentru”,	”-	„	abţineri”	si	„–„	impotriva	din	numarul		total	de	8(opt)		consilieri	locali	în	funcţie	,	si		8(opt)		
consilieri	prezenti	la	sedinta	„;	
Dact.	E.V.	Red.	E.V.	Ex.	2	


