
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA GORGOTA 
CONSILIUL LOCAL 

HOT Ă RÂRE 
privind aprobarea retelei scalare a unitatilar de invatamant preuniversitar de stat, pentru 

anul scalar 2020-2021, la nivelul comunei Gorgota, judet:ul Prahova 

Consiliul Local al Unităţii Administrativ-Teritoriale - Gorgota, întrunit în 
şedinţa ordinara, în data de 30 ianuarie 2020; 

Avand în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 219 /13.01.2020 privind aprobarea retelei scol are a unitatilor 
de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2020-2021 la nivelul comunei 
Gorgota, prezentat de d-nul lonut-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judetul 
Prahova; 
-Raportul nr .  220/13.01.2020 întocmit de secretarul general al comunei Corgota, judetul 
Prahova; 
-Avizul de legalitate al secretarului general al comunei, precum si avizele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local Gorgota, judetul Prahova; 
-AVIZUL CONFORM al Inspectoratului Scolar Judetean Prahova comunicat prin adresa 
nr. ,1418/10.12.2019 si inregistrata la comuna Gorgota sub nr. 7781/17.12.2019; 

ln conformitate cu prevederile: 
-Art. 61 alin. (1) si (2) din Legea nr. 1 /2011 - legea eclucatiei nationale, cu rnodificarile 
si completarile ulterioare; 
-Ordinul Ministerului Educatiei si Cercetarii nr. 5090/2019 pentru aprobarea 
Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul 
preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de anteprescolari, prescolari si elevi 
scolarizati in unitatile ele invatamant particular, precum si emiterea avizului conform în 
vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 
2020-2021. cu modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul prevederilor art 196 alin. (1), lit a) din ORDONANTA DE URGENTA a 

GUVERNULUI nr .  57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrative, cu modificarile si 
complatarile ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aproba reteaua scalara a tmitatilor de invatamant preuniversitar de stal, 
pentru anul scalar 2020-2021, la nivelul comunei Gorgota, jucletul Prahova, dupa cum 
urmeaza: 

❖ SCOALA GIMNAZIALA „ALEXANDRU IOAN CUZA", SAT POTIGRAFU, COMUNA 
GORGOTA, JUDETUL PRAHOVA ( unitate cu personalitate juridica) -PRE/PRI/GIM, 
sat Potigrafu, nr. 375, tel./fax 0244 474 502, E-mail: educatie@gorgota.ro, cu 
urmatoarele structuri: 



-Scoala Gimnaziala Poienarii Apostoli, comuna Gorgota 
-Gradinita cu program normal Potigrafu, comuna Gorgota 
-Gradinita cu program normal Poienarii Apostoli, comuna Gorgota 
-Gradinila cu program normal Gorgota, comuna Gurgota 
-Gradinita cu program normal Crivina, comuna Gorgota. 

Art.2. Cu dm:crca la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza 
Directorul Unitatii de lnvatamant mentionata la art. 1. 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului general al 
comunei Gorgota, primarului, Directorului Unitatii de lnvatamant mentionata la art. 1, 
Prefectului judetului Prahova si se aduce la cunostinta publica prin puhlicarea pe pagina 
de inl�rnct la adresa: www.primaciagQLgota,rQ. 

PREŞEDINTE 

Valentin1. 

Gurgota, :l0.01.2020 
Nr.6 
Red./Dact. A.D./4 ex. 

Contrasemneaza pentru legalitate, 
in lemeiul uri. 243 alin (1). lit. a) din 

.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrativ 

SECRET AR GENERAL, 

Anca Dănilă 

. - .  

Nr. consilic1i în funcţie" 9 
Nr. consilieri prezenţi --/2:-
Nr. voturi. pentru _r_ 7_ 
Nr. voturi contra _j}__ 
Nx-. abţineri � 

11 inclusiv Viceprimarul comunei Gorgota 




