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                                     HOT RÂRE  

       privind organizarea re elei unit ilor de înv mânt preuniversitar de  

        stat, pentru anul şcolar 2018-2019, la nivelul comunei Gura Vitioarei  

                           

 

          Având în vedere prevederile art.19 alin.1, 2 şi 4, art.61 alin.1şi alin.2 din 

legea nr.1/2011, legea educa iei na ionale , cu modificările şi completările 
ulterioare , precum şi prevederile Ordinului ministrului educa iei na ionale  
nr.5472/ 2017 referitor la Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare 
pentru învă ământul preuniversitar de stat , eviden a efectivelor de preşcolari si 
elevi şcolariza i in unită ile de inva amânt particular , precum si emiterea avizului 
conform in vederea organizării re elei unita ilor de inva amânt preuniversitar 
pentru anul şcolar 2018- 2019, 

          inând cont de adresa nr.4475/15.12.2017 transmisă institu iei noastre în data 
de 10.01.2018, prin care Inspectoratul Şcolar Jude ean Prahova ne aduce la 
cunoştin ă  că s-a întrunit Consiliul de Administra ie în şedin ă in data de 
15.12.2017 şi a emis avizul conform pentru re eaua unită ilor de învă ământ 
preuniversitar de stat , la nivelul comunei Gura Vitioarei, pentru anul şcolar  
2018 -2019,  

         Luând act de nota de fundamentare a viceprimarului localită ii , în calitatea sa 
de ini iator, precum şi de raportul de specialitate al secretarului unită ii 
administrativ- teritoriale , 

         Văzând avizul de legalitate al secretarului unită ii administrativ-teritoriale, 

precum şi avizul comisiei juridică , administrativă , protec ie socială şi rela ii cu 
cetă enii , 

         În temeiul dispozi iilor art. 36 alin.1 şi alin. 6 lit.a pct.1, art.45 alin.1,art.48 

alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b, alin.3 şi alin.5-alin.7 din legea nr.215/2001, legea 

administra iei publice locale, republicată , cu modificările şi completările 

ulterioare,     



         Consiliul Local al comunei Gura Vitioarei , jude ul Prahova , 

 

                                   

                                   HOT R ŞTE : 

 

ART.1 –Se aprobă organizarea re elei unită ilor de învă ământ preuniversitar de 

stat , pentru anul şcolar 2018- 2019 , la nivelul comunei Gura Vitioarei , în 

conformitate cu anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

ART. 2- Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către 
directorul Şcolii Gimnaziale Gura Vitioarei. 

ART. 3-Hotărârea se aduce la cunoştin ă publică şi se comunică Institu iei 

prefectului – jude ul Prahova , primarului comunei, Inspectoratului Şcolar Jude ean 

Prahova şi Şcolii Gimnaziale Gura Vitioarei, prin grija secretarului unită ii 
administrativ- teritoriale Gura Vitioarei.     
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