
ROMÂNIA
JUDEŢUL  PRAHOVA
COMUNA  ALUNIŞ
CONSILIUL  LOCAL
Nr.388/21.01.2020

PROIECT DE  HOTĂRÂRE
privind aprobarea  reţelei şcolare din comuna Aluniş pentru  anul şcolar  2020-2021

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă ordinară

    Văzând:
- Referatul de aprobare al  Primarului comunei Aluniş nr. 388 din 21.01.2020;
- Raportul  de specialitate nr. …… din ……….. întocmit de  secretarul comunei Aluniş;
- Raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia
mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului Local Aluniş;
- Raportul comisiei  privind administraţia publică locală, juridic, apărarea ordinii şi liniştii
publice şi a drepturilor cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local Aluniş ;
- Raportul comisiei  învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială,activităţi sportive  şi
agremet din cadrul Consiliului Local Aluniş ;
- Art.61 alin. (1) şi (2) din Legea educaţiei naţionale  nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordinul M.E.N.  nr. 5.090/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea
cifrei de scolarizare pentru învatamântul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari
şi elevi scolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în
vederea organizarii reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021;
-        Avizul conform  emis de Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova nr. 4.418 din 10.12.2019;
         În temeiul prevederilor art. 129, alin.(1),  alin. (2) litera a) şi alin.(3) litera e)  din Ordonanţa
de Urgenţă nr. 57/2019 privind  Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1. –Se aprobă reţeaua  unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din  Comuna
Aluniş pentru anul şcolar 2020-2021, conform anexei care face parte integrantă  din  prezenta
hotărâre.

Art.2. – Secretarul comunei Aluniş  va   comunica  prezenta hotărâre:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova;
- Primarului comunei Aluniş;
- Directorului  Şcolii Gimnaziale “Gheorghe Costescu” Aluniş;
- Cetăţenilor comunei Aluniş prin afişare la sediul Primăriei
       Aluniş şi pe site-ul  oficial al comunei.

             Iniţiator
               Primar,

            Iulian-Cristian Bîgiu

Nr. 6
(din Registrul proiectelor de hotărâre)



ROMÂNIA
JUDEŢUL  PRAHOVA
COMUNA  ALUNIŞ
PRIMAR

Nr.388/21.01.2020

REFERAT  DE  APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare din comuna Aluniş

pentru  anul şcolar 2020-2021

În temeiul art. 136, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind
Codul administrativ, îmi exprim iniţiativa de promovare a unui proiect de hotărâre
cu următorul obiect:

aprobarea reţelei şcolare din comuna Aluniş
pentru  anul şcolar 2020-2021

 În susţinerea acestei propuneri formulez următoarea motivare:
Având în vedere  cadrul legislativ prezentat mai sus organizarea unităţilor de

învăţământ revine autorităţilor publice locale, în speţă Consiliului Local, cu
avizul conform al inspectoratului şcolar.

Deoarece avizul conform al Inspectoratului Şcolar Prahova prin care se
avizează reţeaua unităţilor de învăţământ din comuna Aluniş în forma propusă în
proiectul de hotărâre a fost transmis cu adresa nr.4.418 din 10.12.2019 şi  pentru
desfăşurarea corespunzătoare  a activităţii unităţilor de învăţământ  din comuna
Aluniş în anul şcolar următor este necesară aprobarea proiectului de hotărâre
prezentat.

Primar,
Iulian-Cristian Bîgiu


