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Nr. 46 din 12.04.2021 

 P R O I E C T  D E   H O T Ă R Â R E   
privind organizarea reţelei de învăţământ preuniversitar de stat 
din comuna Ariceştii Rahtivani, pentru anul şcolar 2021-2022 

 
           Văzând: 
          - Referatul de aprobare întocmit de    Primarul comunei Ariceştii Rahtivani, înregistrat cu  nr. 
11459 din 12.04.2021, în care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea reţelei 
unităţilor de învăţământ preuniversitar  din comuna Ariceştii Rahtivani, pentru anul şcolar 2021 – 
2022; 
          - Adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova nr. 5735 din 10.12.2020  înregistrată la 
Primăria comunei Ariceştii Rahtivani cu nr. 11391 din 12.04.2021  prin care se comunică faptul  că 
s-a emis AVIZUL CONFORM pentru organizarea rețelei școlare  în  anul şcolar 2021 – 2022, la 
nivelul comunei Ariceștii Rahtivani; 
           În conformitate cu:  

- prevederile art.19 alin.(1), (2) , (4) și art. 61 alin.(1) și (2) din Legea educației naționale nr. 
1/2011 cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Metododologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul 
preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preşcolari  şi elevi școlarizați 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 M.E.C.   nr. 
5599/2020; 
       - Prevederile art. 129 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 
administrative, cu modificările și completările ulterioare; 
 

Consiliul local al comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova, adoptă prezenta 
 

H O T Ă R  Â R E  : 
 

 Art. 1 Pentru anul şcolar 2021-2022, reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar din 
comuna Ariceştii Rahtivani se organizează potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
        Art. 2  Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Primarul comunei 
Ariceştii Rahtivani şi de către Directorii celor două unităţi de învăţământ cu Personalitate Juridică 
din comuna Ariceştii Rahtivani. 
         Art. 3 Comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor și persoanelor  interesate va fi asigurată 
de către Secretarul General al comunei.  
          

INIȚIATOR: 
PRIMAR, 

                                      Gheorghe ORBU 
              AVIZAT 

SECRETAR GENERAL al COMUNEI  
Violeta - Neluța PETCU 

	

    



 
                                                                                   
 

ANEXĂ LA H.C.L. ARICEȘTII RAHTIVANI               
NR.____/2021 

 
 
 
 
 
 
 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA 
ARICEȘTII RAHTIVANI/PRI, GIM 
NR. 96, TEL./FAX – 0244380014 e-mail; 
sc_aricești_rahtivani@yahoo.com 
 

 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT STOENEȘTI/PRI, 
GIM/ COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ARICEȘTII 
RAHTIVANI/PRE/COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL STOENEȘTI 
/PRE/ COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL TÂRGȘORU 
NOU/PRE/ COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SAT NEDELEA, 
COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI/PRI, GIM 
STR. PRINCIPALĂ NR. 491, TEL/FAX 
0244380136, 
 e-mail:scoalanedelea@yahoo.com 

 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM 
NORMAL/PRE/NEDELEA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL/PRE/BUDA 
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NR. 11459 din 12.04.2021 
 
 

 
 
 

 REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotărâre privind  organizarea reţelei de învăţământ  

preuniversitar de stat din comuna Ariceştii Rahtivani pentru anul şcolar 2021-2022 
 
 

 
           În conformitate cu Metodologia pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea 
reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2021 – 2022, aprobată prin 
Ordinul M.E.C. nr. 5599/2020, reţelele unităţilor de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial se 
organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul Inspectoratelor şcolare. 
 Prin adresa nr. 5735 din 10.12.2020, înregistrată la Primăria comunei Ariceştii Rahtivani cu 
nr. 11391 din 12.04.2021, Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova  confirmă că a emis AVIZ 
CONFORM, pentru organizarea reţelei școlare în anul școlar 2021 – 2022 la nivelul comunei 
Ariceștii Rahtivani. 
 Conform adresei nr. 1859 din 08.12.2020 emisă de Școala Gimnazială comuna Ariceștii 
Rahtivani  și a adresei nr.1917 din 08.12.2020, emisă de Școala Gimnazială sat Nedelea, comuna 
Ariceștii Rahtivani, precum și a ”AVIZULUI  CONFORM ” susmenționat,  pentru anul şcolar 2021 – 
2022, reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar  la nivelul comunei Ariceştii Rahtivani, se va 
menţine ca şi în anul şcolar 2020-2021. 
 În conformitate cu prevederile art.129 alin. (7) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrative, cu modificările și completările ulterioare,   Consiliul local asigură cadrul necesar 
pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educaţia. 
 Având în vedere cele prezentate,  supun spre aprobare Consiliului local proiectul de 
hotărâre  privind organizarea reţelei de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Ariceştii 
Rahtivani pentru anul şcolar 2021-2022 pe care îl consider necesar și oportun. 
 
 

PRIMAR, 
Gheorghe ORBU 
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Aricestii Rahtivani, strada Neagoe Basarab nr. 249, Cod 107025, tel/fax: 0244 380036, tel: 0244 
380068, C.U.I  2842927 
e-mail: primar@aricestiirahtivani.ro        secretar@aricestiirahtivani.ro        www.aricestiirahtivani.ro 

 
NR. 11549 din 13.04.2021 

 
 

RAPORT   DE  SPECIALITATE 
             la proiectul  de  hotărâre  privind organizarea reţelei de învăţământ preuniversitar  

de stat din comuna Ariceştii Rahtivani, pentru anul şcolar 2021-2022 
 

 
Prin adresa nr. 5735 din 10.12.2020, înregistrată la Primăria comunei Ariceştii Rahtivani cu 

nr. 11391 din 12.04.2021,  Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova ne confirmă că a emis AVIZUL  
CONFORM , pentru organizarea rețelei școlare în anul școlar 2021-2022   la nivelul unităţii 
administrativ teritoriale. 
         Potrivit prevederilor art. 19, alin. (4) din Legea Educației naționale nr. 1/2011, cu modificările 
și completările ulterioare ” Pentru asigurarea accesului egal la educație și formare profesională, 
autoritățile administrației publice locale, în baza avizului conform al inspectoratelor școlare, aprobă 
organizarea , funcționarea și după caz, dizolvarea unor structuri de învățământ, fără personalitate 
juridică - ca părți ale unei unități de în vățământ cu personalitate juridică - și subordonate aceluiași 
ordonator principal de credite, în condițiile legii”.           

De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 61 alin.( 2) din legea susmenționată, ”Rețeaua școlară 
a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar se organizează de către unitățile 
administrației publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor școlare.” 

Organizarea  rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular se 
realizează prin hotărâre a consiliului local cu avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean. 

Conform adresei nr. 1859 din 08.12.2020 emisă de Școala Gimnazială comuna Ariceștii 
Rahtivani  și a adresei nr.1917 din 08.12.2020, emisă de Școala Gimnazială sat Nedelea, comuna 
Ariceștii Rahtivani, precum și a ”AVIZULUI  CONFORM ” emis de Inspectoratul Școlar Județean 
Prahova,  pentru anul şcolar 2021 – 2022, reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar  la nivelul 
comunei Ariceştii Rahtivani, se va menţine ca şi în anul şcolar 2020-2021. 

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (7) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ,   Consiliul local asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes 
local privind educaţia. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre dezbatere și adoptare Consiliului 
local proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Ariceștii Rahtivani privind organizarea reţelei  
unităţilor de învăţământ  preuniversitar din comuna Ariceştii Rahtivani, pentru anul şcolar 2021-
2022, care în deplinește prevederile legale specifice în vigoare. 

 
 
 

INSPECTOR, 
Mihaiela VOINESCU 

 

    


