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H O T Ă R Â R E 
privind organizarea reţelei şcolare din comuna Tinosu 

pentru anul şcolar 2015-2016 
 

     Văzând: 
- adresa nr. 125/15.01.2015, prin care Inspectoratul Şcolar Județean Prahova a emis 
avizul conform pentru reţeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru anul 
şcolar: 2015-2016, la nivelul comunei Tinosu; 
- referatul primarului comunei Tinosu, înregistrat sub nr. 944/01.04.2015,  prin care 
propune aprobarea rețelei şcolare din comuna Tinosu pentru anul şcolar: 2015-2016,  
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 1031/09.04.2015; 
- avizul comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte;  
    În conformitate cu dispoziţiile: 
- art. 19 alin. (2) şi (4), art. 61 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- art. 20 puctul 7 alin. (2) din Metodologia pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi 
emiterea avizului conform în vederea organizării rețeleei unităților de învățământ 
preuniversitar pentru anul 2015-2016, probată prin Ordinul ministrului educației 
naționale nr. 5454/2013; 
    În temeiul art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 1 şi art. 45 alin. (1) din legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

Consiliul Local al Comunei Tinosu adoptă prezenta hotărâre: 
 
 

      Art. 1. Se aprobă reţeaua şcolară ce urmează a funcţiona pe raza comunei Tinosu în 
anul şcolar 2015-2016, având următoarea structură: 
a) Şcoala Gimnazială comuna Tinosu, unitate cu personalitate juridică (U.P.J.) 
b) Şcoala Primară sat Pisculeşti, structură în subordinea U.P.J. 
c) Şcoala Primară sat Predeşti, structură în subordinea U.P.J. 
d) Grădiniţa cu Program Normal sat Tinosu, structură în subordinea U.P.J 
e) Grădiniţa cu Program Normal sat Pisculeşti, structură în subordinea U.P.J 
f) Grădiniţa cu Program Normal sat Predeşti, structură în subordinea U.P.J 
       
 
 
 
 
 



 
Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituţiilor şi persoanelor interesate de 

către secretarul comunei. 
 
 
 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
              STOICA LIVIU 
                                                                              CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                       SECRETAR 
              COSTACHE MIRELA 
 
 
Tinosu, 22.04.2015.         
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REFERAT 
 
 
 
 Subsemnatul Andrei Iulian-Gabriel, primar al comunei Tinosu, supun spre analiză 
şi aprobare Consiliului Local “Proiectul de hotărâre privind organizarea rețelei şcolare 
din comuna Tinosu pentru anul şcolar: 2015-2016”. 

În baza Legii nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 1/2011, legea educației naționale, vă 
prezint următoarele: 
       Potrivit dispozițiilor art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, rețeaua şcolară a 
unităților de învăţământ de stat şi particular preuniversitar se organizează de către 
autoritățile administrației publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare. 
 În data de 03.12.2014, comuna Tinosu a solicitat Inspectoratului Județean Şcolar 
Prahova eliberarea avizului conform pentru rețeaua unităților de învățământ de pe raza 
unității administrativ-teritoriale. 
 Inspectoratul Şcolar Județan Prahova a emis avizul conform prin adresa nr. 
125/15.01.2015, înregistrată la sediul autorității publice locale sub nr. 866/25.03.2015. 
 Având în vedere toate aspectele prezentate mai sus, vă solicit aprobarea rețelei 
şcolare ce urmează a funcționa pe raza comunei Tinosu în anul şcolar 2015-2016, astfel 
cum aceasta este prevăzută în proiectul de hotărâre. 

În speranţa aprobării vă mulţumesc anticipat!  
 

 
                    PRIMAR, 

                                                                    Andrei Iulian-Gabriel 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiliului Local al comunei Tinosu 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
 
 Subsemnata Costache Mirela, secretar al comunei Tinosu, analizând proiectul de 
hotărâre privind organizarea rețelei şcolare din comuna Tinosu pentru anul şcolar 2015-
2016, am constatat următoarele: 
     Conform prevederilor art. 61 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 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.” 
    Prin adresa nr. 4046/08.12.2014, comuna Tinosu a solicitat Inspectoratului 
Județean Şcolar Prahova eliberarea avizului conform pentru rețeaua unităților de 
învățământ de pe raza unității administrativ-teritoriale, aviz care a fost emis prin adresa 
înregistrată sub nr. 866/25.03.2015. 

Avizul conform a fost eliberat pentru rețeaua şcolară locală, organizată în 
următoarea structură: 
a) Şcoala Gimnazială comuna Tinosu, unitate cu personalitate juridică (U.P.J.) 
b) Şcoala Primară sat Pisculeşti, structură în subordinea U.P.J. 
c) Şcoala Primară sat Predeşti, structură în subordinea U.P.J. 
d) Grădiniţa cu Program Normal sat Tinosu, structură în subordinea U.P.J 
e) Grădiniţa cu Program Normal sat Pisculeşti, structură în subordinea U.P.J 
f) Grădiniţa cu Program Normal sat Predeşti, structură în subordinea U.P.J 

În raport cu cele prezentate, a fost iniţiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl 
avizez favorabil. 
 

 
 
 

Secretar, 
Costache Mirela 
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AVIZ 
- asupra proiectului de hotărâre privind organizarea rețelei şcolare din comuna Tinosu 

pentru anul şcolar 2015-2016 
 
 
 

Subsemnata Costache Mirela, secretar al comunei Tinosu, analizând proiectul de 
hotărâre privind organizarea rețelei şcolare din comuna Tinosu pentru anul şcolar 2015-
2016, am constatat următoarele: 
 Potrivit art. 61 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 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. 

Prin adresa nr. 125/15.01.2015 Inspectoratul Şcolar Județean Prahova a emis avizul 
conform pentru rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza 
teritorial-administrativă a comunei, pentru anul şcolar 2015-2016. 

Faţă de cele de mai sus şi în conformitate cu prevederile art.117 lit. a) din Legea nr. 
215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, avizez favorabil acest proiect. 
 
 
 
 

SECRETAR, 
Costache Mirela 
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