
          R O M A N I A 
     JUDETUL  PRAHOVA        
  COMUNA TIRGSORU VECHI 
     CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea organizarării retelei școlare de învatamânt preuniversitar din 

comuna Tîrgşoru Vechi, pentru anul școlar 2017 - 2018 
 
 

Având în vedere : 
-Adresa nr. 93/12.01.2017 prin care Inspectoratul Școlar Judetean Prahova comunică 

avizul conform privind organizarea retelei școlare de învatamânt preuniversitar din comuna 
Tîrgşoru Vechi pentru anul scolar 2017 - 2018; 

-Expunerea de motive a Primarului comunei Tîrgşoru Vechi inregistrata sub  nr. 836 
din  31.01.2017 precum si raportul de specialitate al secretarului comunei inregistrat sub  nr. 
835 din  31.01.2017 cu privire la fundamentarea retelei școlare de învatamânt preuniversitar 
din comuna Tîrgşoru Vechi, pentru anul școlar 2017 - 2018; 

În baza prevederilor art.19, alin. (1), (2), (4) si  art.61, alin (1) și (2) din Legea 
nr.1/2011 a educației naționale, cu modificarile şi completările ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 19 – 27 din Metodologia privind fundamentarea cifrei de 
şcolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de prescolari si 
elevi scolarizati in unitatile de invatamant particular, precum si emiterea avizului conform in 
vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2017 – 
2018, aprobată prin Ordinul MENCS nr. 5777/2016; 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 6564 / 2011 emis de M.E.C.T.S. pentru 
aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național 
de Învățământ preuniversitar si anexele nr.1-3 la procedură, modificat si completat prin Ordin 
Administratie Publica 3283/2012; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.1 şi ale art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, 
 

Consiliul Local al comunei Tîrgşoru Vechi, judeţul Prahova, adoptă prezenta 
hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă organizarea reţelei școlare de învatamânt preuniversitar din comuna 
Tîrgşoru Vechi, pentru anul școlar 2017 - 2018, potrivit avizului conform al Inspectoratului 
Școlar Judeţean Prahova, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.2.Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.3.Secretarul unităţii administrativ – teritoriale va comunica câte o copie din 

prezenta: Primarului comunei Tîrgşoru Vechi, unitatilor de invatamant de pe raza localitatii 
precum si Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova, pentru control şi legalitate. 
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