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PRIVIND  ORGANIZAREA  REŢELEI  ŞCOLARE  A  UNITĂŢILOR  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT  PREUNIVERSITAR   DE   STAT  DIN 
COMUNA   ADUNAŢI,  PENTRU  ANUL  ŞCOLAR  2020 - 2021 

 
     Consiliul Local al comunei Adunaţi, judeţul Prahova, întrunit în şedinţă ordinară astăzi  20.02.2020; 
     Având în vedere : 
      - referatul de aprobare a Primarului comunei Adunaţi, judeţul Prahova privind organizarea reţelei 
şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Adunaţi, pentru anul şcolar 2020 -
2021;  
       - 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. 
       - raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Adunaţi, judeţul Prahova; 
       - avizul comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultura, protecţie socială, protecţie copii, activităţi 
sportive şi de agrement a Consiliului Local Adunaţi; 
      În baza prevederilor :  
      - art.19 alin.(1), (2), (4) şi art. 61 alin.(1), (2) din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
      - art.24 alin.(1) – alin.(3) lit.a și b din  Ordinul M.E.N nr.5090/2019 privind aprobarea metodologii pentru 
fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de 
antrepreșcolari, preşcolari şi elevi din unitatile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului 
conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020 - 
2021; 
      - art.129 alin.2 lit.d, alin.7 lit.a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și 
completările ulterioare; 
     În temeiul art.139 alin.1 și art. 196 alin.1 lit.a din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu 
modificările și completările ulterioare; 
 
                        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ADUNAŢI adoptă prezenta hotărâre:  
 
       Art.1. Se aprobă organizarea reţelei şcolare pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe  
raza comunei  Adunaţi pentru anul şcolar  2020 - 2021, după cum urmează : 
NR  
CRT. 

DENUMIREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT  CU 
PERSONALITATE JURIDICĂ 

STRUCTURI   ARONDATE 

 
  1. 

                  ŞCOALA GIMNAZIALĂ  
,, RADU ŞI SEVERA NOVIAN  ”, COMUNA  ADUNAŢI 
                       PRE, PRIM,  GIM,  
RO/SAT ADUNAŢI, NR.17, TEL/FAX 0244395017,   
         e-mail: scoala_adunati17@yahoo.com 

GRADINIŢA  CU PROGRAM NORMAL 
        ,,CASTELUL PITICILOR’’ 
        PRE, COMUNA ADUNAŢI 
 

          
          Art.2.Prezenta hotărâre se va transmite persoanelor și instituțiilor interesate prin grija secretarului 
general al comunei Adunați. 
          Art.3.Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul și pe site-ul Primăriei 
comunei www.comunaadunaţi.ro.                               

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                         CONTRASEMNEAZĂ, 

                    SAVULESCU  DARIUS - MIHAI                                                     SECRETAR   GENERAL,   

                                                                                                                PETRUŢA  TERMENTU        
ADUNATI,  20. 02. 2020 
NR.10 

Nr. consilieri în  funcţie Nr. consilieri prezenţi Nr. voturi pentru Nr. voturi contra Nr. voturi abţinere 

         11       11   11        0          0 

http://www.comunaaduna%C5%A3i.ro/
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