ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BĂRCĂNEŞTI
HOTĂRÂRE
privind stabilirea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2020-2021 la nivelul comunei
Bărcăneşti , județul Prahova
Văzând :
- Referatul de aprobare nr. 644/ 15.01.2020 al domnului primar prin care se propune stabilirea reţelei
şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat , pentru anul şcolar 2020-2021, la nivelul
comunei Bărcăneşti ;
- Raportul de specialitate nr.651/ 15.01.2020 al Secretarului general al comunei Bărcănești privind
stabilirea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat , pentru anul şcolar 20202021, la nivelul comunei Bărcăneşti ;
- avizele de specialitate ale comisiilor de specialitate nr.1 , 2 și 3 ale consiliului local ;
- avizul secretarului comunei Bărcăneşti , jud.Prahova nr. 646/ 15.01.2020;
Avand in vedere avizul conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova nr.
4418/10.12.2019 pentru organizarea reţelei şcolare în anul 2020-2021 , la nivelul unităţii administrativ
teritoriale, înregistrată la Primăria Comunei Bărcănești cu nr. 25531/ 16.12.2019 ;
In conformitate cu prevederile :
- art. 19 alin.(4) si art. 61 alin.(2), (2)1 din Legea nr. 1/2011, Legea educatiei nationale, cu
modificările şi completările ulterioare ;
-art.24 alin. (1) și (3) lit.d) și art. 25 alin.(1) din anexa la Ordinul M.E.C.nr. 5.090/2019 pentru
aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru învatamântul preuniversitar
de stat, evidența efectivelor de prescolari și elevi scolarizați în unitatile de învatamânt particular,
precum si emiterea avizului conform în vederea organizarii retelei unitatilor de învatamânt
preuniversitar pentru anul scolar 2020-2021;
-art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
si completările ulterioare ;
În temeiul art. 139 alin.(1) şi art.196 lit.a) O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ ,cu
modificările şi completările ulterioare,
Consiliul local al comunei Bărcăneşti, județul Prahova adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. Se stabileşte Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat preuniversitar
pentru anul şcolar 2020-2021 la nivelul comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova , conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Directorul Scolii Gimnaziale
“Gheorghe Lazăr” Bărcăneşti şi de Directorul Liceului Tehnologic Agricol Bărcăneşti , iar
hotararea va fi comunicata persoanelor si autoritatilor interesate de secretarul general al unitatii
administrativ-teritoriale.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
 Emil Iancu
Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI ,
 Nicoleta Savu

Bărcăneşti, 30.01.2020
Nr. 03
Nr.consilieri in functie 15 ; Nr.consilieri prezenti 14 ; Nr.voturi pentru 14
impotriva
0 ; Nr. voturi abtinere
0.
Sistem vot : deschis
5 exp.

Nr. voturi

ROMÂNIA
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Anexa la H.C.L. Bărcănești nr. 3/ 30.01.2020

Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat preuniversitar
pentru anul şcolar 2020-2021 la nivelul comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova

Unitatea
de
învăţământ
arondată
Scoala Gimnazială “Gheorghe Lazăr” comuna Bărcăneşti ŞCOALA GIMNAZIALĂ/
PRE/PRI/GIM/
PRE,PRI,GIM
sat Bărcăneşti ,str.Crinilor , nr. 122-124,jud. Prahova,
Româneşti
tel/fax 0244-276441
e-mail :scoalabarcanesti@yahoo.com
ŞCOALA GIMNAZIALĂ/
Unitatea de învaţământ -PJ

PRE/PRI/GIM/ Tătărani
Liceul Tehnologic Agricol , comuna Bărcăneşti
PRE,PRI,GIM,LIC.,PROF.,POS
sat Bărcăneşti str. Crinilor nr.23, jud. Prahova, tel./fax.0244277050
e-mail :gsabarc@yahoo.com

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
 Emil Iancu
Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI ,
 Nicoleta Savu

