
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL  
COMUNEI 

GURA VITIOAREI  
 
                                                                                  
                                       HOTĂRÂRE  
       privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de  
        stat, pentru anul şcolar 2017-2018, la nivelul comunei Gura Vitioarei                           
 
          Având în vedere prevederile art.19 alin.1, 2 şi alin. 4, art.61 alin.1şi alin.2 
din legea nr.1/2011, legea educaţiei naţionale , cu modificările şi completările 
ulterioare , prevederile art.19 - art.27 din Metodologia privind fundamentarea cifrei 
de scolarizare pentru invatamant preuniversitar de stat , evidenta efectivelor de 
preşcolari si elevi din unitatile de invatamant particular , precum si emiterea 
avizului conform, in vederea organizarii reţelei unitatilor de invatamant 
preuniversitar pentru anul scolar 2017- 2018 , aprobata prin Ordinul ministrului 
educaţiei naţionale si cercetării ştiinţifice nr.5777/22.11.2016, 
          Ţinând cont de avizul conform nr. 93/12.01.2017 emis de către Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Prahova , prin Consiliul de Administraţie, pentru unităţile de 
învăţamânt preuniversitar de stat de pe raza comunei noastre în anul şcolar  
2017 -2018, 
         Luând act de nota de fundamentare a Primarului , precum şi de raportul de 
specialitate al Secretarului unităţii administrativ-teritoriale , 
         Văzând avizul de legalitate al Secretarului unităţii administrativ-teritoriale, 
precum şi avizul Comisiei juridică , administrativă , protecţie socială şi relaţii cu 
cetăţenii , 
         În temeiul dispoziţiilor 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 
administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi completările 
ulterioare,     
        Consiliul Local al comunei Gura Vitioarei , judeţul Prahova , 
 
                                      HOTĂRĂŞTE : 
 
ART.1 –Se aprobă organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat , pentru anul şcolar 2017- 2018 , 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, doamna Alexe Anişoara. 
ART. 3-Hotărârea se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică Instituţiei 
Prefectului – judeţul Prahova , Primarului comunei, Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Prahova şi Şcolii Gimnaziale Gura Vitioarei, prin intermediul 
Secretarului unităţii administrativ- teritoriale Gura Vitioarei.     
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