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                                    RAPORT 

      privind organizarea reţelei unit ţilor de înv ţ mânt preuniversitar 

de stat, pentru anul şcolar 2018 -2019, la nivelul comunei Gura Vitioarei 

 
 
          În temeiul prevederilor  art.19 alin.1 si 4, art.20 alin.1 şi art. 61 alin.1 
si 2 din legea nr.1/2011 , legea educa iei na ionale , cu modificarile si 
completarile ulterioare , re eaua şcolară a unită ilor de înva amânt  
preuniversitar de stat se organizeaza de catre autorită ile administra iei 
publice locale , cu avizul conform al inspectoratelor şcolare . 
          Avizul conform pentru organizarea re elei şcolare este actul emis de 
către inspectoratele şcolare la solicitarea formulată de catre autorită ile 
administra iei publice locale , consiliile locale, in vederea organizării re elei 
şcolare a unită ilor de înva amânt preuniversitar de stat , în conformitate cu 
prevederile Ordinului ministrului educa iei na ionale nr.5472/ 2017 referitor 
la Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru 
învă ământul preuniversitar de stat , eviden a efectivelor de preşcolari si 
elevi şcolariza i in unită ile de inva amânt particular , precum si emiterea 
avizului conform in vederea organizării re elei unita ilor de inva amânt 
preuniversitar pentru anul şcolar 2018- 2019.  
         Ob inerea avizului conform este obligatorie , fiind expres prevăzut de 
lege , iar lipsa lui atrage nulitatea actului administrativ emis. 
         Prin adresa nr.4475/15.12.2017 transmisă institu iei noastre în data de 
10.01.2018, Inspectoratul Şcolar Jude ean Prahova ne aduce la cunoştin ă  că 
s- a întrunit Consiliul de Administra ie în şedin ă in data de 15.12.2017 şi a 
emis avizul conform pentru re eaua unită ilor de învă ământ preuniversitar 
de stat , la nivelul comunei Gura Vitioarei, pentru anul şcolar 2018 -2019 . 
        Având în vedere avizul conform , este necesară emiterea hotărârii de 
Consiliu local pentru organizarea re elei unită ilor de învă ământ 
preuniversitar de stat, pentru anul şcolar 2018 -2019, la nivelul comunei 
Gura Vitioarei, în conformitate cu re eaua unită ilor de învă ământ 
prezentată în anexă la proiectul de hotărâre. 
 



        inând cont de propunerile formulate şi avizate, precum şi de 
prevederile art. 36 alin.1 si alin. 6 lit.a pct.1,art.45 alin.1, art.115 alin.1 lit.b 
din legea nr. 215/2001, legea administra iei publice locale , republicată , cu 
modificările şi completările ulterioare , supunem aprobării dumneavoastră 
acest proiect de hotarare .                          
 
 
 
 
 
                          Secretarul unit ţii administrativ-teritoriale 
                                   Jr. Constantin Nicoleta Corina 

   
 

 

 

 


