AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Silvia-Elena Stanca

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea reţelei de unităţi şcolare preuniversitare de pe raza
Municipiului Târgovişte pentru anul şcolar 2021 - 2022
Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară a lunii
decembrie 2020, având în vedere:
▪ Avizul conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa comunicat prin
adresa nr. 11845/09.12.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte
cu nr. 42222/09.12.2020;
▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 39203/11.11.2020, întocmit în
conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ,
adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 39204/11.11.2020, întocmit în
conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ,
adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Prevederile art. 61 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare;
▪ Prevederile Ordinului nr. 5599/2020 pentru aprobarea Metodologiei
privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul
preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi
în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform
în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar
pentru anul şcolar 2021-2022;
▪ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal
Târgovişte;
▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) şi ale alin. (7) lit. a) din Codul
Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art.
196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE:
Art. 1 Se aprobă reţeaua de unităţi şcolare preuniversitare de pe raza
Municipiului Târgovişte pentru anul şcolar 2021 - 2022, conform anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul
Municipiului Târgovişte, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi
Privat şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.
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APROBAT,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE,
jr. Daniel-Cristian Stan

REFERAT
privind aprobarea reţelei de unităţi şcolare preuniversitare de pe raza
Municipiului Târgovişte pentru anul şcolar 2021 - 2022
Conform prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, consiliile locale avizează anual reţeaua
unităţilor de învăţământ preuniversitar, care funcţionează în zona lor de
activitate.
Având în vedere prevederile art. 24 din Metodologia privind
fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar
de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de
învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea
organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul
şcolar 2021-2022, aprobată prin Ordinul 5599/2020, organizarea rețelei
școlare a unităților de preuniversitar de stat şi particular se realizează prin
hotărâre a consiliului local cu avizul conform al inspectoratului şcolar.
Tinând cont de prevederile legale menționate anterior și pentru
continuitatea structurii unităţilor de învăţământ din municipiu, propun spre
analiză şi aprobare reţeaua unităţilor şcolare preuniversitare pentru anul şcolar
2021-2022.

SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE,
jr. Silvia-Elena Stanca

APROBAT,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE,
jr. Daniel-Cristian Stan

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea reţelei de unităţi şcolare preuniversitare de pe raza
Municipiului Târgovişte pentru anul şcolar 2021 - 2022
În conformitate cu prevederile art. 61, alin 1 şi 2 din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale
avizează anual reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar, care
funcţionează în zona lor de activitate.
Având în vedere prevederile art. 24 din Metodologia privind
fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar
de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de
învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea
organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul
şcolar 2021-2022, aprobată prin Ordinul 5599/2020 organizarea rețelei
școlare a unităților de preuniversitar de stat şi particular se realizează prin
hotărâre a consiliului local cu avizul conform al inspectoratului şcolar.
Tinând cont de adresele Școlii Gimnaziale ”Coresi” nr. 5594/03.11.2020
și Liceului Tehnologic ”Nicolae Cirănescu” nr. 1270/06.11.2020, propunem ca
și pentru anul şcolar 2021-2022, cinci săli de clasă din baza materială a Liceului
Tehnologic Ion Ciorănescu să rămână în administrarea Şcolii Gimnaziale
Coresi, pentru susţinerea procesului de învăţământ.
Pentru continuitatea structurii unităţilor de învăţământ din municipiu,
propunem spre analiză şi aprobare reţeaua unităţilor şcolare preuniversitare
pentru anul şcolar 2021-2022, aşa cum a fost avizată de către Inspectoratul
Şcolar Județean Dâmboviţa.
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