
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

 

 HOTĂRÂREA NR.9 din 20.02.2020 
privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din comuna Cornu, 

în anul şcolar 2020-2021 
 

             Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.d)  coroborat cu alin.(7) lit.a) din Codul administrativ aprobat prin  
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019;  
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 Naționale nr.5090/2019, privind 
aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul 
preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preșcolari 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;  

  ţinând seama de Avizul conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova, transmis prin 
adresa  nr. 4418 din 10.12.2019, înregistrată la Primăria Cornu sub nr. 10317 din 6.12.2019, 

   luând act de: 
a) proiectul de hotărâre nr.8 din 21 ianuarie 2020 inițiat de primarul comunei Cornu, 
b)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 
nr.569/27.01.2020; 
c)raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Cornu, înregistrat sub nr. 570/27.01.2020; 
d) raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local, comisia pentru muncă şi protecţie 
socială învăţământ, sănătate, familie, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, tineret, sport; 
e) raportul Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local, comisia pentru administraţie publică 
locală, juridică, disciplină, ordine şi linişte publică; 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, 

 
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 2019-2020, după cum urmează: 
  

 
 
1 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “PROFESOR 
CRISTEA STĂNESCU” COMUNA 

CORNU/PRE,PRI,GIM 
tel/fax :0244367461 /  
e-mail:scoala_cornu@yahoo.com 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL 
CORNU DE JOS 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL 
CORNU DE SUS 

 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege, primarului comunei 

Cornu, prefectului județului Prahova și se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la Monitorul 
Oficial al comunei Cornu pe site-ul Primariei comunei www.primariacornu.ro .  
 

președintele de ședință, 
Angelica-Elena IONESCU 
……………………………… 

 

contrasemnează pentru legalitate: 
secretarul general al comunei Cornu 

Daniela IANCU 
……………………………… 
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