R O MA N I A
JUDETUL BUZAU
ORASUL POGOANELE
CONSILIUL LOCAL,
HOTARARE

Privind mentinerea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat
preuniversitar a orasului Pogoanele, in anul 2019 - 2020
Consiliul local al orasului Pogoanele, judetul Buzau ;
Avand in vedere :
- Adresa nr. 163/11.01.2019 a Inspectoratului Scolar Judetean Buzau prin care ne
comunica avizul pentru propunerile privind reteaua scolara a unitatilor de invatamant
preuniversitar din orasul Pogoanele in anul 2019 – 2020;
- Expunerea de motive a Primarului orasului Pogoanele, inregistrata la nr.
453/17.01.2019;
- Prevederile art. 61 alin.2 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 ;
- Prevederile Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si
Completarile ulterioare .
In temeiul art. 36 alin. 1, alin. 2 lit.”a”, si 3, art. 45 alin. 1 si art 115 lit.”b” din Legea nr.
215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare .
HOTARARE
Art.1. Se mentine actuala organizare a retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat
preuniversitar a orasului Pogoanele, in anul 2019 – 2020, dupa cum urmeaza :
3. Unitati cu personalitate juridica : LICEUL TEORETIC POGOANELE
1.a. Unitati arondate : GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 POGOANELE
4. Unitate cu personalitate juridica : LICEUL TEHNOLOGIC “I.A. RĂDULESCU –
POGONEANU” POGOANELE
2.a. Unitati arondate : - GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 POGOANELE
- GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CĂLDĂRĂȘTI
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂLDĂRĂȘTI
Art.2. Secretarul orasului Pogoanele va comunica prezenta dispozitie persoanelor si
institutiilor interesate .
Presedinte de sedinta,
Avizat Secretar,
Consilier, Obială Ion
Jr. Cotruță Valentino Adrian
Nr. 1 / 23.01.2019
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orasului Pogoanele, in sedinta din data de 23
ianuarie 2019, cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice
locale, republicata si actualizata, cu un numar de 14 voturi „pentru”, 0 „abţineri” si 0 voturi
“impotriva”, din numărul total de 15 consilieri în funcţie si 14 consilieri prezenţi la şedinţă.

