
R O M A N I A 

JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERASU 

 

 

H O T A R A R E  

pentru modificarea H.C.L. nr. 2/2012 privind organizarea retelei scolare 

la nivelul comunei Cerasu pentru anul scolar 2012-2013 
 

 Vazand referatul directorilor de scoli din comuna Cerasu prin care solicita modificarea H.C.L. 

nr.2/2012, respectiv a denumirilor celor doua unitati de invatamant conform Procedurii de atribuire a 

denumirilor aprobata prin Ordinul MECTS nr.6564/2011, modificat si completat prin Ordinul MECTS 

nr.3283/2012;  

Avand in vedere adresa Inspectoratului Scolar al Judetului Prahova nr.1146/20.03.2012 prin care 

solicita modificarea hotararilor consiliilor locale care nu au respectat procedura sus-amintita; 

In baza dispozitiilor art. I pct. 2 din Ordinul MECTS nr.3283/2012 pentru modificarea si 

completarea Procedurii de atribuire a denumirilor unitatilor de invatamant din sistemul national de 

invatamant preuniversitar, aprobata prin Ordinul MECTS nr.6564/2011; 

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

In temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.d) si 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.I. – Art.1 din H.C.L. nr.2/31.01.2012 privind organizarea retelei scolare la nivelul comunei 

Cerasu pentru anul scolar 2012-2013 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

“Art.1. – Se aproba ca, la nivelul comunei Cerasu, pentru anul scolar 2012-2013, sa fiinteze 

urmatoarea retea scolara: 

 1. LICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA CERASU – unitate cu personalitate juridica (PRI, GIM, 

LIC.TEH); 

  Gradinita cu Program Normal Cerasu – structura (PRE); 

  Gradinita cu Program Normal Valea Borului–Cerasu – structura (PRE); 

 2. SCOALA GIMNAZIALA, SAT SLON, COMUNA CERASU – unitate cu personalitate juridica 

(PRI, GIM); 

  Gradinita cu Program Normal Slon–Cerasu  – structura (PRE).” 

 Art.II. – Prezenta hotarare va fi comunicata autoritatilor interesate si adusa la cunostinta publica 

prin grija secretarului comunei. 

 

 
   PRESEDINTE DE SEDINTA, 

        TRAIAN CEPOIU 

 

 

         Contrasemneazà: 

               Secretar, 

           Stelian David 

 Cerasu, 30 octombrie 2012. 
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