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                                          ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZĂU 

CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI UNGURIU  
 

 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea organizării reţelei şcolare de la nivelul  

comunei Unguriu, judeţul Buzău, în anul scolar 2023-2024 
 

 
 
Consiliul Local al comunei Unguriu, judeţul Buzău,  
Luând în considerare prevederile : 

a) art. 120, alin.(1), art. 121, alin.(1), din Constituția României, republicată; 
b) art. 3 și art.4 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7, alin.(2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
d) art.19, alin.(4), art.20, alin.(1) si art.61, alin.(2) din Legea nr.1/2011, a educaţiei 

naţionale; 
e) prevederile Ordinului MEC nr. 6217/2022, pentru aprobarea Metodologiei privind 

fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența 
efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ 
particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților 
de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2023-2024; 
Având în vedere : 

a) adresa Şcolii gimnaziale “Ing. Oprisan Iarca” Unguriu nr. 1251/2022; 
b) referatul de aprobare al primarului comunei Unguriu nr. 5512/2022; 
c) raportul compartimentului de resort nr. 5513/2022; 
d) avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Unguriu; 
e) avizul I.S.J. Buzau nr. 17675/2022, 

 
      În temeiul art. 196 alin. (1) lit. „a” din Legea nr. 57/2019, privind Codul 

administrativ, actualizat, adoptă următoarea 
 

H O T Ă R Â R E : 
   

Art.1. Se aprobă organizarea rețelei școlare care va funcționa la nivelul comunei Unguriu, 
pentru anul scolar 2023-2024, pentru Şcoala gimnazială “Ing. Oprisan Iarca” Unguriu, 
comuna Unguriu (învăţămant preşcolar, primar, gimnazial), unitate cu personalitate juridică, 
cu sediul în comuna Unguriu, satul Unguriu, str. Șoseaua Brașovului, nr.112, județul Buzău, 
având în structură următoarele unități de învățământ: 

a) Scoala Gimnazială ”Ing. Oprişan Iarca” comuna Unguriu (primar, gimnazial) - unitate 
cu personalitate juridica; 

b) Grădiniţa cu Program Normal comuna Unguriu (preşcolar) – structura. 
Art.2. Primarul Comunei Unguriu şi directorul Şcolii Gimnaziale „Ing. Oprisan Iarca” Unguriu  
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Art.3. Secretarul general al comunei Unguriu, judeţul Buzău, va comunica prezenta hotărâre 
persoanelor şi instituţiilor interesate. 
 
               
 
           PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, 
          Consilier Gheorghe  IRIMIA                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

                                                                        SECRETAR GENERAL DELEGAT, 
                                                                              Alexandra-Elena SAVA 

 
 
 

 
 
 
 
Unguriu , 31.01.2023 
Nr. 1 

 
 
 
 
 

Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Unguriu în şedinţa ordinara din data de 
31.01.2023, cu respectarea prevederilor 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 , privind Codul administrativ, cu un 

număr de 11 voturi pentru şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 11 consilieri în funcţie şi 11 consilieri 
prezenţi la şedinţă 
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