
R O M A N I A 

JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERASU 

 

 

H O T A R A R E  

privind organizarea retelei scolare la nivelul comunei Cerasu 

pentru anul scolar 2018-2019 
 

 Avand in vedere adresele Inspectoratului Scolar al Judetului Prahova nr.4475/15.12.2017 prin care 

acorda AVIZUL CONFORM cu privire la reteaua unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, la nivelul 

comunei Cerasu, pentru anul scolar 2018-2019, respective nr.193/22.01.2018 prin care se comunica 

schimbarea denumirii unitatii de invatamanat cu personalitate juridical din comuna noastra; 

In baza dispozitiilor art. 19 alin (1), (2) si (4) si art.61 alin.(1) si (2) din Legea Educatiei Nationale 

nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si art.22, 23 si 24 din Metodologia pentru 

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 2018-2019 aprobata 

prin Ordinul Ministerului Educatiei Nationale nr.5472/2017; 

In conformitate cu prevederile art.61 alin.(2) din Legea Educatiei Nationale; 

In temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(6) lit.a) pct.1 si art.45 alin.(1) 

coroborat cu art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicà localà, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare, 

  

 

Consiliul Local al Comunei Cerasu adoptà prezenta hotàrâre: 

                      

 

 Art.1. – Aproba ca, la nivelul comunei Cerasu, pentru anul scolar 2018-2019, sa fiinteze urmatoarea 

retea scolara: 

 1. SCOALA PROFESIONALA, COMUNA CERASU – unitate cu personalitate juridica (PRE, PRI, 

GIM, PROF) cu urmatoarele structuri: 

 - Scoala Gimnaziala sat Slon comuna Cerasu 

 - Gradinita cu Program Normal nr.1 Cerasu; 

- Gradinita cu Program Normal Valea Borului; 

 - Gradinita cu Program Normal Slon. 

Art.2. – Prezenta hotarare va fi comunicata autoritatilor, persoanelor si institutiilor interesate, 

precum si adusa la cunostinta publica, prin grija secretarului comunei.  

 
   PRESEDINTE DE SEDINTA, 

          DUMITRU TUDOROIU 

         Contrasemneazà: 

               Secretar, 

           Stelian David 

 

Cerasu, 28 februarie 2018. 

 Nr. 10 
 

Sedinta 

ordinara/extraordinara 

Nr. consilieri 

in functie 

Nr. consilieri 

prezenti 

Nr.  voturi 

Pentru 

Nr. voturi 

Contra 

Nr. voturi 

Abtinere 

Ordinara 13 13 13 - - 

 

 

 


