
 

H O T Ă R Â R E 

 privind  organizarea    reţelei şcolare  pentru anul şcolar 2021-2022 la nivelul comunei 

Bărcăneşti , judetul Prahova  

 

 

 

 

 

Vazând : 

-Rreferatul de aprobare   nr. 7864/ 02.02.2021 al domnului primar prin care se propune organizarea   

reţelei  şcolare  a unităţilor  de învăţământ  preuniversitar de stat , pentru anul şcolar 2021-2022, la 

nivelul comunei Bărcăneşti ; 

 -Raportul  de specialitate nr. 7871/02.02.2021 al secretarului general al comunei   privind  organizarea    

reţelei şcolare  pentru anul şcolar 2021-2022 la nivelul comunei Bărcăneşti , judetul Prahova ; 

 --  aavviizzeellee  ccoommiissiiiilloorr  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  nnrr..11,,  22  șșii  33    ddiinn  ccaaddrruull  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  ccoommuunneeii  BBaarrccaanneessttii  ;;  

--  aavviizzuull  sseeccrreettaarruulluuii  ggeenneerraall  aall  ccoommuunneeii    BBăărrccăănneeșșttii  nnrr..  77887755  ddiinn  0022..0022..22002211  ;;  

 

 Având în vedere avizul conform  al Inspectoratului Şcolar  Judeţean Prahova nr. 

5735/10.12.2020 pentru organizarea reţelei şcolare în anul 2021-2022 ,la nivelul unităţii administrativ 

teritoriale; 

 

 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. 20, art.24 și art. 25 din Metodologia privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru 

invatamantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de prescolari si elevi scolarizati in unitatile de 

invatamant particular, precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de 

invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2021-2022 , aprobată  prin    Ordinul  M.E.C.nr. 

5.599/2020; 

-art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

si completările ulterioare ; 

 

 In 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, judetul Prahova adopta prezenta hotarare. 

 

 

 

 Art. 1. Se   organizează    Reţeaua  şcolară a unităţilor de învăţământ de stat 

preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022 la nivelul  comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova ,  
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

R OM ÂN I A 
JUDEŢUL   PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
B Ă R C Ă N E Ş T I 

 



 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 

hotărârea va fi comunicata  persoanelor si autoritaților interesate de secretarul  general al comunei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE DE ȘEDINȚĂ, 

  Niculina Badea 
                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Contrasemnează: 
                                                                                    Secretarul  general al  comunei 

                                                                                                  Nicoleta Savu 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bărcăneşti,   26.02.2021 

  Nr. 09 

 
Nr.consilieri in functie 

       
15 ;  Nr.consilieri prezenti  13   ;   Nr.voturi pentru  13 Nr. voturi impotriva  0 ;  Nr. voturi 

abtinere  0 .     

Sistem vot : deschis                                    

 

 

 

 

 



Anexa  la  HCL Barcanesti  nr. 9/ 26.02.2021 

 

 

 

 

Reţeaua  şcolară a unităţilor de învăţământ de stat preuniversitar 

pentru anul şcolar 2021-2022  la nivelul  comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova 

 

 

 

 

1 LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL , COMUNA 

BĂRCĂNEŞTI   

PRE,PRI,GIM,LIC.,PROF.,POS 

sat Bărcăneşti  str. Crinilor nr.23, jud. Prahova, tel./fax.0244-

277050 

e-mail :lta.barcanesti@gmail.com 

 

2 SCOALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE LAZĂR” COMUNA 

BĂRCĂNEŞTI  

PRE,PRI,GIM 

sat Bărcăneşti ,str.Crinilor , nr. 122-124,jud. Prahova,  

tel/fax  0244-276441 

e-mail :scoalabarcanestigheorghelazar@gmail.com 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ/ 

PRE/PRI/GIM/ 

Româneşti 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ/ 

 

PRE/PRI/GIM/  Tătărani  

 

 
 

 

PREŞEDINTELE DE ȘEDINȚĂ, 

  Niculina Badea 
                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Contrasemnează: 
                                                                                    Secretarul  general al  comunei 

                                                                                                  Nicoleta Savu 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R OM ÂN I A 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

B Ă R C Ă N E Ş T I  



 

Repartizat pentru avize comisiilor 

de specialitate nr. ___________cu 

adresa nr.______din______2021 

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 pprriivviinndd    organizarea    reţelei şcolare  pentru anul şcolar 2021-2022 la 

nivelul comunei Bărcăneşti , judetul Prahova 
 

  Autorităţile administraţiei publice locale asigură, în condiţiile art.20 alin.(1) al  

Legii Educaţiei Naţionale  nr.1 /2011 ,cu modificările şi completările ulterioare ,  buna 

desfăşurare a învăţământului preuniversitar în localităţile în care acestea îşi exercită 

autoritatea. 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
prevede la Art.19.    (4) “Pentru asigurarea accesului egal la educatie si formare profesionala, 
autoritatile administratiei publice locale, in baza avizului conform al inspectoratelor scolare, 
aproba organizarea, functionarea si, dupa caz, dizolvarea unor structuri de invatamant, fara 
personalitate juridica - ca parti ale unei unitati de invatamant cu personalitate juridica - si 
subordonate aceluiasi ordonator principal de credite, in conditiile legii.” 
La  art. 61  se prevede : 
“ (2) Reteaua scolara a unitatilor de invatamant de stat si particular preuniversitar se 
organizeaza de catre autoritatile administratiei publice locale, cu avizul conform al 
inspectoratelor scolare. Pentru invatamantul special liceal si special postliceal, reteaua 
scolara se organizeaza de catre consiliul judetean, respectiv de catre consiliile locale ale 
sectoarelor municipiului Bucuresti, cu consultarea partenerilor sociali si cu avizul 
conform al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. 
   (21) Prin organizarea retelei scolare, prevazute la alin. (1), autoritatile administratiei 
publice locale, respectiv consiliul judetean sau consiliile subdiviziunilor administrativ-
teritoriale ale municipiilor asigura publicarea, pentru fiecare an scolar, a unitatilor de 
invatamant de stat, particulare si confesionale acreditate, precum si a furnizorilor de 
educatie autorizati sa functioneze provizoriu, care organizeaza legal activitati de 
educatie in vederea realizarii opozabilitatii fata de toti beneficiarii directi si indirecti ai 
educatiei, asa cum sunt acestia definiti la punctele 5 si 6 din anexa.” 
  

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 

SECRETAR  GENERAL al COMUNEI  

Nr.  7871/02.02.2021  



Metodologia privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul 
preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de prescolari si elevi scolarizati in unitatile 
 de invatamant particular, precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii 
retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2021-2022, cu 
modificările și completările ulterioare , aprobată prin ORDIN Nr.5599/2020, prevede : 
“    Art. 24. - (1) Organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de 
stat si particular se realizeaza prin hotarare a consiliului local sau a consiliului judetean, 
cu avizul conform al inspectoratului scolar/Ministerului Educatiei si Cercetarii. 
   (2) Obtinerea avizului conform este obligatorie, lipsa acestuia atragand nulitatea 
hotararii consiliului local sau, dupa caz, a consiliului judetean prin care este organizata 
reteaua scolara. 
   (3) Organizarea retelei scolare se realizeaza, in ordine, cu respectarea urmatoarelor 
etape: 
   a) realizarea proiectului de retea scolara de catre consiliul local/consiliul judetean; 
   b) transmiterea proiectului de retea scolara, insotit de un raport argumentativ privind 
structura retelei scolare propuse sa functioneze in anul scolar urmator, realizat de catre 
consiliul local/consiliul judetean, de catre primar/presedintele consiliului judetean 
catre inspectoratul scolar/Ministerul Educatiei si Cercetarii, cu solicitarea de emitere a 
avizului conform, potrivit prevederilor legale; 
   c) transmiterea catre autoritatile administratiei publice locale (primarul si consiliul 
local, respectiv presedintele consiliului judetean si consiliul judetean) a listei unitatilor 
de invatamant pentru care se acorda aviz conform, precum si a listei unitatilor de 
invatamant pentru care nu se acorda aviz conform (insotita de un raport care contine 
motivele neacordarii avizului conform si propuneri privind organizarea acestora); 
   d) aprobarea, prin hotarare a consiliului local sau, dupa caz, a consiliului judetean, a 
retelei scolare, pe baza avizului conform al inspectoratului scolar/Ministerului 
Educatiei si Cercetarii.” 
 

Inspectoratului Şcolar Judetean Prahova ,a emis  Avizul conform nr. 
5735/10.12.2020  pentru  organizarea  reţelei şcolare  în anul 2021-2022 din raza de 
competenţă a comunei Bărcăneşti , aviz  inregistrat la Primaria comunei Bărcănești  la 
data de 20.01.2021 cu nr. 7144. 
 Faţă de cele constatate ,  propun adoptarea de catre Consiliul Local Bărcăneşti, a 
proiectului de hotarâre  privind  organizarea    reţelei şcolare   pentru anul şcolar 2021-
2022 la nivelul comunei Bărcăneşti , judetul Prahova , pe care-l consider oportun şi 
legal. 

 

SECRETAR   GENERAL AL COMUNEI , 

Nicoleta Savu 

 

 

 



 
Repartizat………………………..cu adresa nr. 

 

…………din ………….2021 

Repartizat la comisiile de specialitate 

nr………………ale Consiliului local 

Barcanesti cu adresele 

nr………….din…….2021 

 
 

Referat de aprobare  
privind  organizarea  reţelei şcolare  pentru anul şcolar 2021-2022 la nivelul 

comunei Bărcăneşti , judetul Prahova  

 

 

 

Potrivit  prevederilor Legii nr.1/2011, Legea educatiei nationale, cu modificările  

şi completările ulterioare, ale Ordinului MEN nr.  5.599/2020 pentru aprobarea 

Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul 

preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de anteprescolari, prescolari si elevi 

scolarizati in unitatile de invatamant particular, precum si emiterea avizului conform in 

vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 

2021-2022,  art.136  alin.(1), precum şi avizului conform al Inspectoratului Şcolar 

Judetean Prahova nr. 5735/10.12.2020, pentru buna funcţionare a Retelei scolare din 

comuna Bărcăneşti  pentru anul şcolar  2021-2022, propun aprobarea de catre 

Consiliului Local Bărcăneşti a Retelei Scolare din comuna Bărcăneşti pentru anul scolar 

2021-2022. 

 In acest sens ,a fost elaborat proiectul de hotarare alăturat  care propune 

organizarea reţelei școlare a unităţilor de învăţământ  de stat preuniversitar din comuna 

Bărcăneşti pentru anul şcolar 2021-2022,conform aviz conform  IȘJ Prahova,  proiect 

care consider că   îndeplineşte  condiţiile de legalitate  şi oportunitate şi propun 

Consiliului  local al comunei Bărcăneşti adoptarea acestuia  în forma şi conţinutul 

prezentate în proiect. 

 

PRIMAR, 

Gheorghe Dima  

 

 

 

 

 
 

 

 

R OM ÂN I A 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

 COMUNA      B Ă R C Ă N E Ş T I 

P R I M A R 

Nr. 7864 din 02/02/2021 
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