
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LARGU 
 

HOTĂRÂREA nr.1 
din 31.01.2013 

privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ 
preuniversitar de stat de pe raza comunei Largu, județul Buzău 

pentru anul școlar 2013-2014 
 
Consiliul Local al comunei Largu, judeţul Buzău, întrunit în şedinţa ordinară 

din data de 31 ianuarie 2013, 
Având în vedere: 

 expunerea de motive a iniţiatorului proiectului de hotărâre ; 
 raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Largu, judeţul Buzău; 
 avizul nr.465/21.01.2013 al Inspectoratului școlar județean Buzău 

privind organizarea rețelei școlare pentru unitățile de învățământ de 
pe raza comunei Largu pentru anul școlar 2013-2014 ; 

 prevederile art.61 alin.2 din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu 
modificările și completările ulterioare ; 

 prevederile art.17 din Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, 
Tineretului și Sportului nr.6212/2012 privind aprobarea Metodologiei 
pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei 
unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2013-2014; 

 avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Largu; 
   În temeiul  art.36 alin.(1), alin.(2) lit.d, alin.6 lit.a pct.1  coroborat cu art. 
45 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.b, din Legea nr.215/2001 a administratiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1 Se aprobă organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ 
preuniversitar de stat de pe raza comunei Largu, județul Buzău pentru anul 
școlar 2013-2014, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre ; 
Art.2 Școala gimnazială Largu va avea în structură Grădinița cu program 
normal Largu; 
Art.3 Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi făcută publică şi 
comunicată autorităților, instituțiilor publice și persoanelor interesate. 
 
              Președinte de ședință, 
     consilier local, Constantin Sorin                         contrasemnează, 
                                                                                secretarul comunei, 
                                                                                    Bordea Stelică 
     
                                                                       
   Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 
comunei Largu din data de 31.01.2013 cu 11 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 
voturi împotrivă,  din totalul celor 11 consilieri în funcţie prezenți . 
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                                                                                            Anexă 
                                                                         la H.C.L. Largu nr.1 /31.01.2013                                                     

 
 
 
 

Organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de 
stat de pe raza comunei Largu, județul Buzău pentru anul școlar 

 2013-2014 
 
 
           

NR. 
CRT 

DENUMIREA 
UNITATII  SCOLARE  

PJ/ 
AR 

ADRESA INV. 
DE 

STAT  

NIVELURI DE 
INVATAMANT  

  
PRIMAR  

1 ȘCOALA  
GIMNAZIALĂ 

 

PJ COMUNA  
LARGU, 

SAT 
LARGU,  

STR. 
ȘCOLII  
NR. 13 

ÎNV. 
DE 

STAT  

GIMNAZIAL 
 

2 GRĂDINIȚA CU 
PROGRAM NORMAL  

 

AR COMUNA  
LARGU, 

SAT 
LARGU,  

STR. ION 
CREANGĂ, 

NR. 44 
BIS 

ÎNV. 
DE 

STAT  

PREȘCOLAR  

 


