
CONSILIUL LOCAL                                                                                                           
 

HOTĂRÂRE 
 

Privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din  comuna Cornu, 
în anul şcolar 2017-2018 

 
      În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
              având în vedere: 
a) prevederile art. 36 alin.(1), alin.(2), lit.d, alin.(4), lit.a coroborat cu alin.(6) lit.”a” punctul 1 din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 
b) prevederile art.61 alin(2) din Legea nr.1/2011, privind  educaţia naţională, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
c) prevederile art. 24 alin(1) din Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
nr.5777/2016, privind Metodologia pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul 
preuniversitare de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi din unităţile de învăţământ 
particular precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de 
învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018; 
  ţinând seama de: 
a)Avizul conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova, transmis prin adresa  nr. 93 din 
12.01.2017, înregistrată la Primăria Cornu sub nr. 637 din 27.01.2017, 

    luând act de : 
a)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 
nr.1178/16.01.2017; 
b)raportul întocmit de Compartimentul de specialitate, înregistrat sub nr. 1179/16.01.2017; 
c)rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 ale Consiliului Local; 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art. 1. Se aprobă reţeaua şcolară pentru unităţile de învăţământ care vor funcţiona în  

comuna Cornu,  în anul şcolar 2017-2018, după cum urmează: 
  

 
 
1 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
“PROFESOR CRISTEA 

STĂNESCU” COMUNA CORNU 
tel/fax 0244367461 / 
email:scoala_cornu@yahoo.com 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL 
CORNU DE JOS 

 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL 

CORNU DE SUS 
 

Art.2. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul 
Primariei comunei wwwprimariacornu.ro  şi se transmite către: 
-Primarul UAT CORNU, domnul Cornel NANU, 
-Inspectoratul şcolar Judeţean Prahova, 
-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 

 
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

Ioan MANTA          
                                                      CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                       SECRETARUL COMUNEI , 
                                                                                                                                   Daniela IANCU 
Cornu,  28 februarie 2017 
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R O M Â N I A  
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA CORNU 

http://www.comunacornu.ro/


 
 
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA CORNU 
PRIMAR                                                                                                      Nr. 1178/16.01.2017 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţămant din  comuna Cornu, 
în anul şcolar 2017-2018 

 
 
Potrivit art. 61 din legea nr.1/2011, legea educaţiei naţionale, cu modificările şi 

completările ulterioare, 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.  

La data de 15.12.2016, am comunicat Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova propunerea 

noastră privind reţeaua şcolară la nivelul comunei Cornu, după cum urmează : 

1. Şcoala gimnazială „Profesor Cristea Stănescu” comuna Cornu în satul Cornu de Jos – 

centru bugetar cu personalitate juridică; 

2. Grădiniţa cu program normal Cornu de Jos – structură a centrului bugetar Şcoala 

gimnazială „Profesor Cristea Stănescu” Cornu; 

3. Şcoala primară Cornu de Sus– structură a centrului bugetar Şcoala gimnazială „Profesor 

Cristea Stănescu” Cornu; 

Avizul conform pentru reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru 

comuna Cornu a fost emis de Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova la data de 12.01.2017 şi 

comunicat Primăriei Cornu la data de 27.01.2017, fiind înregistrat cu nr.637/2017. 

În raport cu cele expuse mai sus, propun spre aprobare proiectul de hotărâre cu reţeaua 

şcolară a unităţilor de învăţământ de stat care va funcţiona în anul şcolar 2017-2018. 

 

 

 
 

PRIMAR, 
Cornel NANU 

 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMARIA COMUNEI CORNU 
DIRECŢIA PENTRU MONITORIZAREA  
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 
SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ                                       nr. 1179/16.01.2017 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

La proiectul de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din  comuna 
Cornu, în anul şcolar 2017-2018 

 
Potrivit art. 61 din legea nr.1/2011, legea educaţiei naţionale, cu modificările şi 

completările ulterioare, reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar 
se organizează astfel:  
(1) Reteaua scolara este formata din totalitatea unitatilor de invatamant acreditate, respectiv 
autorizate provizoriu.    
(2)  Reteaua scolara a unitatilor de invatamant de stat si particular preuniversitar se 
organizeaza de catre autoritatile administratiei publice locale, cu avizul conform al 
inspectoratelor scolare. Pentru invatamantul special liceal si special postliceal, reteaua scolara se 
organizeaza de catre consiliul judetean, respectiv de catre consiliile locale ale sectoarelor 
municipiului Bucuresti, cu consultarea partenerilor sociali si cu avizul conform al Ministerului 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.    
(3)  In cadrul retelei scolare se pot infiinta si pot functiona, conform legii, grupe/clase in 
alternative educationale integrate in unitati scolare de stat sau particulare.    
(4)  Persoanele juridice si fizice pot infiinta, conform legii, unitati de educatie timpurie si de 
invatamant primar, gimnazial, liceal si postliceal.   
(5)  Reteaua scolara a unitatilor de invatamant se da publicitatii la inceputul fiecarui an, pentru 
anul scolar urmator.  

În conformitate cu prevederile art. 24 alin(1) din Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului nr.5777/2016, privind Metodologia pentru fundamentarea cifrei de 
şcolarizare pentru învăţământul preuniversitare de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi 
din unităţile de învăţământ particular precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării 
reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018 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.  

 Având în vedere avizul conform nr.93 emis de Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova la 
data de 12.01.2017, pentru reţeaua unităţilor de învăţământ la nivelul unităţii administrativ-
teritoriale Cornu pentru anul şcolar 2017-2018,  considerăm că proiectul de hotărâre iniţiat 
îndeplineşte cerinţele de legalitate, necesitate şi oportunitate. 

 
 

Director executiv,                                              Şef serviciu, 
                                 Daniela CHIŢU                                            Denisa DĂNCESCU 
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