ROMÂNIA
JUDEŢ UL PRAUOVA
COMUNA CIORÂNI
CONSILIUL LOCAL

IIOT Ă RÂREA NR. /
privind organizarea re ţclei unităţilor de învăţământ preunivcrsitar
din comuna Ciorani,judc ţui Prahova, pentru anul şcolar 2020 - 2021

Consiliul Local al Comunei Ciorani , Judcţ ul Prahova
Având în vcdere:
-Refeîatul dc aprobare al d()mnului primar Voicu Marin privind organizarea
reţelci unităţilor dc învăţă mânt preunivcrsitar din comuna Ciorani, jude ţul Prahova, pentru anul
şcolar 2020 - 202 l, înregistrat sub nr. l 5941/3 1. 12.2019;
-RaportiI de specialitate întocmit de secrctarul gcncral al Comunei Ciorani,
doanina Nina Miric ă, înregistrat suh nr. 2128/06.01.2020;
-Adrcsa nr. 44 1 S/I O. 1 2.20 1 9 a Inspcctorultii Şcolar Judeţcan Prahova,
Compartimcntul plan dc şcolarizare, reţea şcolară, salarizare, norrnare;
-Prevedcrile art. 61, alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 1/201 1 a educa ţiei naţionale,
cu modificările şi completările ultcrioare;
-Prevederilc Ordinului nr. 5090/201 9 pentru aprobarea Metodologiei privind
fundamcntarea cifrci de şcolarizare pentru înv ăţământul preunivcrsitar de stat, eviden ţa
efectivclor de preşcolari şi elcvi şcolarizaţi în unităţilc dc învăţământ particular, precurn şi
emitcraa avizului conform în vadcrea organiz ări i reţelci unităţi lor dc învăţământ prcuniversitar
penlru anu! 2020 - 2021;
-Prcvcdcrile art. 129, alin. 2, lit. d), coroborat cu alin. 7, lit. a) din O.U.O. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ările şi completările ultcrioare,
-Raportul Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi fmilie, cultură culte, muncă şi
protecţie sociat ă, protccţie copii din cadrul Consiliului Local al Comunci Ciorani;
In temeiul preveclerilor art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit a) din O.U.G. nr.
5712019 privind Codul Adrninistrativ, cu modificările şi completările ulterioarc,
HOT Ă R ĂŞ TE
ART.1. Se aprobă organizarea rcţclei şcolare a unită ilor dc învă lărnânt
prcunivcrsitar din comuna Ciorani, jude ţul Prahova, penru anul şcolar 2020 - 2021, conform
anexei nr. 1 caîe facc parte intcgrant ă din prezcnta hotărărc.
ART.2. Prezenta hot ărârc va fi comunicată persoanelor, instituţiilor interesate de
cătrc secretarul general al Comunei Ciorani, doamna Nina Miric ă .
Dată înCiorani,azi
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
Vasile Ivaşeu
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Contrascmneaz ă,
SECRETAR GENERAL,
Nina Mirică

