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H O T Ă R Â R E 
 

- privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 

din oraşul Boldeşti-Scăeni pentru anul şcolar  2021-2022 
 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 3357/12.02.2021 prin care primarul oraşului 

propune organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 

din oraşul Boldeşti-Scăeni pentru anul şcolar 2021-2022; 

- raportul compartimentului de resort, înregistrat sub nr. 3358/12.02.2021; 

 - avizul conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova transmis prin 

adresa înregistrată sub nr. 17473/20.01.2021; 

 - dispoziţiile art. 61 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, 

cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de dispoziţiile art. 24 alin. (1) 

din Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul 

preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în 

unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea 

organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar  2021-

2022,  aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5599/2020; 

 - avizul secretarului general înregistrat sub nr. 3359/23.02.2021; 

 În baza avizului comisiei de specialitate nr. 3 – juridică şi de disciplină, 

organizare proprie şi a aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor 

publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local; 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit „a”, art. 139 alin. 

(1) şi ale art. 196 alin. (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 Consiliul Local al oraşului Boldeşti-Scăeni adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1. Se organizează reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

de stat  din oraşul Boldeşti-Scăeni pentru anul şcolar 2021-2022, conform anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică unităţilor de învăţământ preuniversitar 

de stat şi Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova şi se aduce la cunoştinţă publică 

prin publicare pe pagina de internet a primăriei oraşului Boldeşti-Scăeni. 
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A  V  I  Z 

=========== 

- asupra proiectului de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Boldeşti-Scăeni,  

pentru anul şcolar 2021-2022 

 

Subsemnata Tudor Florina Neli, secretar general al oraşului Boldeşti-Scăeni, 

analizând proiectul de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Boldeşti-Scăeni, pentru anul şcolar 

2021-2022, am constatat că acesta a fost întocmit în conformitate cu dispoziţiile art. 

61 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, precum şi cu dispoziţiile 

art. 24 alin. (1) din Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru 

învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi 

şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform 

în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul 

şcolar 2020-2021, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 

5599/2020.  

Faţă de cele de mai sus şi în conformitate cu prevederile art. 243, alin (1)  

lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, avizez favorabil acest 

proiect. 

 

 

 

  S E C R E T A R    G E N E R A L , 

TUDOR FLORINA NELI 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                 Nr. 3357/12.02.2021 

 

REFERAT 

 

 Subsemnatul Bucuroiu Constantin, primar al oraşului Boldeşti-Scăeni, supun spre 

analiza şi aprobarea Consiliului Local “Proiectul de hotărâre privind organizarea reţelei 

şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Boldeşti-Scăeni, pentru 

anul şcolar 2021-2022”. 

În baza Legii nr.215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, a Legii 

nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a 

Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul 

preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de 

învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei 

unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021, aprobată prin Ordinul 

Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5599/2020,  vă prezint următoarele: 

 Potrivit art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 reţeaua şcolară a unităţilor de 

învăţământ de stat şi particular preuniversitar se organizează de către autorităţile 

administraţiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare. 

 Potrivit art. 24 alin. (1) din Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5599/2020 

organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se realizează 

prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, a consiliului judeţean, cu avizul conform al 

inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, după caz. 

Prin adresa nr. 17473/3.12.2020 am solicitat Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Prahova,  emiterea avizului conform pentru  reţeaua şcolară din oraşul Boldeşti-Scăeni 

pentru anul şcolar 2021-2022, în următoarea structură: 

1.  Liceul Tehnologic „Teodor Diamant” Oraşul Boldeşti-Scăeni; 

2. Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Oraşul Boldeşti-Scăeni, cu următoarele unităţi de 

învăţământ  preuniversitar arondate : 

- Şcoala primară Seciu 

- Grădiniţa cu program normal nr. 1; 

- Grădiniţa cu program normal nr. 4; 

- Grădiniţa cu program normal Seciu. 

3.  Școala Gimnazială nr. 2 Oraşul Boldeşti-Scăeni, cu următoarele unităţi de învăţământ 

preuniversitar arondate : 

- Grădiniţa cu program normal nr. 2; 

- Grădiniţa cu program normal nr. 3;   

- Grădiniţa cu program prelungit nr. 5 

 Prin adresa nr. 5735/10.12.2020, înregistrată la primăria oraşului sub nr. 

17473/20.01.2021, Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova ne-a transmis avizul conform 

pentru organizarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2021-2022. 

 Faţă de cele mai sus prezentate, propun aprobarea organizării reţelei şcolare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Boldeşti-Scăeni, pentru anul şcolar 

2021-2022,  conform  anexei.        

În speranţa aprobării, vă mulţumesc anticipat ! 

 

                                              PRIMAR, 

BUCUROIU CONSTANTIN 

    

Consiliului Local al Oraşului Boldeşti-Scăeni 



 

 

                                                         

 

            ANEXA LA HCL nr. 31/23.02.2021 
 

 

 

REŢEAUA ŞCOLARĂ DIN ORAŞUL BOLDEŞTI-SCĂENI 
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022 

 

 
 

1. Liceul Tehnologic „Teodor Diamant” Oraşul Boldeşti-Scăeni; 

 
2. Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Oraşul Boldeşti-Scăeni, cu 

următoarele unităţi de învăţământ  preuniversitar arondate : 

 
- Şcoala primară Seciu 

- Grădiniţa cu program normal nr. 1; 

- Grădiniţa cu program normal nr. 4; 
- Grădiniţa cu program normal Seciu. 

 

3.  Școala Gimnazială nr. 2, Oraşul Boldeşti-Scăeni, cu următoarele 
unităţi de învăţământ preuniversitar arondate : 

 

- Grădiniţa cu program normal nr. 2; 
- Grădiniţa cu program normal nr. 3;   

- Grădiniţa cu program prelungit nr. 5 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 



 
                                               

  Nr. 3358/12.02.2021 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

Subsemnatul Iamandi Ion, şef Serviciu administraţie, registrul agricol, 

asistenţă socială, relaţii cu publicul, secretariat și protocol, analizând proiectul de 

hotarâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

de stat din oraşul Boldeşti-Scăeni, pentru anul şcolar 2021-2022, am constatat 

următoarele: 

 Reţeaua şcolară din oraşul Boldeşti-Scăeni propusă spre aprobare, pentru anul 

şcolar în curs, este constituită  în următoarea structură: 

1.  Liceul Tehnologic „Teodor Diamant” Oraşul Boldeşti-Scăeni; 

2. Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Oraşul Boldeşti-Scăeni, cu 

următoarele unităţi de învăţământ  preuniversitar arondate : 

- Şcoala primară Seciu 

- Grădiniţa cu program normal nr. 1; 

- Grădiniţa cu program normal nr. 4; 

- Grădiniţa cu program normal Seciu. 

3.  Școala Gimnazială nr. 2 Oraşul Boldeşti-Scăeni, cu următoarele unităţi de 

învăţământ preuniversitar arondate : 

- Grădiniţa cu program normal nr. 2; 

- Grădiniţa cu program normal nr. 3;   

- Grădiniţa cu program prelungit nr. 5  

În baza prevederilor OMEC nr. 5599/2020 pentru aprobarea metodologiei 

privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru învăţământul preuniversitar de 

stat, am solicitat, prin adresa nr. 17473/3.12.2020, Inspectoratului Şcolar Prahova 

emiterea avizului conform pentru structura reţelei şcolare, pentru anul şcolar 2021-

2022, în structura actuală. Prin adresa nr. 5735/10.12.2020, înregistrată la primăria 

oraşului sub nr. 17473/20.01.2021 Inspectoratul ne-a comunicat avizul conform 

solicitat. 

Potrivit art. 24 alin. (1) din Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 

5599/2020 organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat se realizează prin hotărâre a consiliului local cu avizul conform al 

inspectoratului şcolar. 

Având în vedere cele mai sus precizate, consider că iniţierea acestui proiect de 

hotarâre este necesară. 

 

 

ÎNTOCMIT, 

IAMANDI ION 
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