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HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat și particular din raza teritorială a 

comunei Bughea de Jos pentru anul şcolar 2021 – 2022 

 

Consiliul local al comunei Bughea de Jos; 

  Analizând 

➢ referatul de aprobare întocmit de primarul localității și înregistrat sub nr.6789/11.12.2020 prin care se 

propune aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat și particular din raza teritorială a comunei 

Bughea de Jos, pentru anul şcolar 2020-2021 precum și  

➢referatul întocmit de secretarul comunei, înregistrat cu nr. 6790/11.12.2020  

➢ adresa Școlii Gimnazile Bughea de Jos nr. 110/08.12.2020, înregistrată la sediul Primăriei Bughea de Jos 

sub nr.  6812/11.12.2020 

Având în vedere: 

➢ avizul favorabil al celor trei comisii  pe probleme ale consiliului local al comunei Bughea de Jos, 

➢ avizul favorabil primit din partea Inspectoratului Școlar Argeș  nr.105/8/06.01.2021, înregistrat la sediul 

instituției noastre cu nr. 123/08.01.2021 

➢ prevederile art.19, alin.(4), ale art. 61, alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5556/2015,  

➢ prevederile art.129, alin.(2), lit.”d”, ale alin.(7), lit.”a”, din O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ 

În temeiul art. 139, alin.(1) și 196 alin 1 lit. adin O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ; 

       Reținând dispozițiile legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în Administrația publică locală. 

 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

      Art.1 – Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat și particular de pe raza 

comunei Bughea de Jos, județul Argeș, pentru anul școlar 2021 – 2022, conform Anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

     Art.2 – Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesaţi la instanţa competentă, în termenul prevăzut 

de lege.  

     Art.3 – Prezenta hotărâre va fi afişată pentru aducerea la cunoştinţa publică şi va fi comunicată 

Primarului comunei Bughea de Jos,  Instituţiei Prefectului – judeţul Argeş, unităţilor de învăţământ 

nominalizate în Anexă, prin grija secretarului general al comunei Bughea de Jos,  
 

 

 
          Preşedinte de şedinţă ,                                                                           Contrasemnează pentru legalitate 

            Consilier local,                                                                                                   Secretar general,  

Victor Mihai Enache                                            Bianca  State-Golumbeanu 

                                                              

                 

 

 

 

 

 

      Nr. 5/28 ianuarie 2021 

 

 

Total consilieri 13 din care 13 prezenți, 13 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 abțineri. 
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ANEXA la HCL nr. 5/28.01.2021 

 

 
 

Reţea Şcolară a comunei Bughea de Jos pentru anul şcolar 2021-2022 
 

 

 

 

Nr. 

crt 

UNITATEA ȘCOLARĂ CU 

PERSONALITATE JURIDICĂ 

UNITATE ȘCOLARĂ CU STATUT DE 

STRUCTURĂ 

1. Școala Gimnazială Nr.1,  

comuna Bughea de Jos nr.546;  

Tel/fax 0248/536 380; 

 

Nivel școlarizare: preșcolar, primar, gimnazial,  

Nr. Grupe/clase 

1 grupă – învățământ preșcolar 

5 clase – învățământ primar 

6 clase – învățământ gimnazial 

Școala Primară Valea Măcelarului, 

comuna Bughea de Jos, nr.252 

 

Nivel școlarizare: preșcolar, primar 

Nr. Grupe/clase 

2 grupă – învățământ preșcolar 

5 clase – învățământ primar 

 

2.  Grădinița cu Program Normal Poenandre 

comuna Bughea de Jos, nr.1064; 

 

Nivel școlarizare:  preșcolar 

Nr. Grupe 

1 grupă – învățământ preșcolar 
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