ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA ALUNIŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea reţelei şcolare din comuna Aluniş pentru anul şcolar 2018-2019

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă ordinară
Văzând:
Expunerea de motive a Primarului comunei Aluniş nr. 617 din 01.02.2018;
Raportul de specialitate nr. 651 din 02.02.2018 întocmit de secretarul comunei Aluniş;
Raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi
comerţ din cadrul Consiliului Local Aluniş;
Raportul comisiei privind administraţia publică locală, juridic, apărarea ordinii şi liniştii publice şi
a drepturilor cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local Aluniş ;
Raportul comisiei învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială,activităţi sportive şi agremet din
cadrul Consiliului Local Aluniş ;
Art.61 alin. (1) şi (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare;
Ordinul M.E.N. nr. 5472/2017 privind aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de
şcolarizare pentru învăţământul preuniverisitar de stat, cuprinderea efectivelor de preşcolari şi elevi din
unităţile de învăţământ particular şi confesional, precum şi emiterea avizului conform în vederea
organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019;
Avizul conform emis de Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova nr. 4475 din 15.12.2017;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), litera a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. –Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Aluniş
pentru anul şcolar 2018-2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. – Secretarul comunei Aluniş va comunica prezenta hotărâre:
Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova;
Primarului comunei Aluniş;
- Directorului Şcolii Gimnaziale “Gheorghe Costescu” Aluniş;
Cetăţenilor comunei Aluniş prin afişare la sediul Primăriei
Aluniş şi pe site-ul oficial al comunei.

Adoptată astăzi, 16 februarie 2018, în comuna Aluniş, judeţul Prahova
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