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

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea organizarării retelei școlare de învatamânt preuniversitar din 

Comuna Târgşoru Vechi, pentru anul școlar 2021 - 2022 
 
 

Având în vedere : 
-Adresa nr. 5735/10.12.2020 prin care Inspectoratul Școlar Judetean Prahova 

comunică avizul conform privind organizarea retelei școlare de învatamânt preuniversitar din 
comuna Tîrgşoru Vechi pentru anul scolar 2021 - 2022; 

-Referatul de aprobare al Primarului comunei Târgşoru Vechi inregistrat sub  nr.2893 
din 18.02.2021 precum si raportul de specialitate al secretarului comunei inregistrat sub  nr. 
2892 din 18.02.2021 cu privire la fundamentarea retelei școlare de învatamânt preuniversitar 
din comuna Târgşoru Vechi, pentru anul școlar 2021 - 2022; 

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 2021 – 
2022, aprobată prin Ordinul MEC nr. 5599/2020; 

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. 129 alin. (1), alin. (2) şi ale art. 139 alin. (1) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 

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

Art.1. Se aprobă organizarea reţelei școlare de învatamânt preuniversitar din comuna 
Târgşoru Vechi, pentru anul școlar 2021 - 2022, potrivit avizului conform al Inspectoratului 
Școlar Judeţean Prahova, conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

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

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

 
    PREȘEDINTE DE SEDINTA, 

  Consilier local, 
           ALEXE GEORGE 

 
 
                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                              Secretar general, 
                                                                               FRUSINOIU MARIA SÎNZIANA 
 

Târgșoru Vechi, 24.02.2021 
Nr. 9 



Anexa  
la HCL nr. 9/24.02.2021 

 
 
 
 
 

REŢEAUA ŞCOLARĂ DE ÎNVATAMÂNT PREUNIVERSITAR  
DIN COMUNA TÂRGŞORU VECHI 

 ANUL ŞCOLAR 2021-2022 
 
 
 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea unitatii de învaţământ cu 
personalitate juridica 

Denumirea unitatii de 
învaţământ 

fără 
personalitate juridică - 

arondată 
 

1. 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA TÂRGŞORU VECHI, 
PRE,PRI, GIM str.Principală, nr. 93 Târgşoru Vechi, tel/Fax 

0244483384, e-mail: scoalatgvechi@gmail.com 
 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM 
NORMAL/ PRE/SAT STREJNICU 

 
2. 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, SAT STREJNICU 
COMUNA TÂRGŞORU VECHI, PRE,PRI, GIM 

str.Principala, nr. 216,  tel/Fax 0244482618,  
e-mail : scoala.strejnicu@yahoo.com 

 
 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM 
NORMAL/PRE/ 

 TÂRGŞORU VECHI 

 
 

 
 
 
 

     PRESEDINTE DE SEDINTA,  
    Consilier local,          Secretar general, 
ALEXE GEORGE                FRUSINOIU MARIA SȊNZIANA 

                                                                                                     
                                                                                                                                                                      

 
 

 


