HOTĂRÂRE
privind aprobarea Reţelei şcolare a învăţământului preuniversitar de stat la nivelul oraşului
Slănic, pentru anul şcolar 2022- 2023
Consiliul Local al oraşului Slănic, judeţul Prahova, convocat în baza art. 133, alin (1) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare ;
Având în vedere Referatul de aprobare prezentat de Primarul orașului Slănic, nr. 476/24 din
12.01.2022, în calitatea sa de iniţiator, Raportul întocmit de Serviciul financiar contabil, înregistrat sub nr.
477/25 din 12.01.2022;
Având în vedere prevederile din:
Ordinul MEN nr.5511/2021 referitor la 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 2022 – 2023:
art.19 și art.61, alin.(2) din Legea nr.1/2011-Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Adresa nr. 6120/14.12.2021 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova, înregistrată la Primăria
Oraşului Slănic sub nr. 13683 / 23.12.2022, prin intermediul căreia s-a acordat Avizul conform privind
organizarea reţelei şcolare, din raza de competenţă a Oraşului Slănic pentru funcţionarea în anul şcolar
2022-2023 a unităţilor cu personalitate juridică şi a structurilor arondate;
Avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 ale Consiliului Local
În temeiul art. 129, alin (2), lit.d), alin.(7), lit.a) , ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă Reţeaua şcolară a învăţământului preuniversitar de stat din oraşul
Slănic pentru anul şcolar 2022-2023, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi comunicată celor în drept prin grija secretarului orașului
Slănic şi dusă la îndeplinire prin grija Primarului oraşului Slănic.
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DĂNUȚ CRISTIAN BĂDULESCU
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR general al oraşului Slănic,
ISABELA CERASELLA COJOCARU
Slănic, 31 ianuarie 2022
Nr. 8
Vot deschis. Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”,0 „împotrivă” şi 0 „abţinere”.
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar:8 (majoritate simplă)

ANEXA la
Hotărârea Consiliului local nr. 8 din 31.01.2022
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Grădiniţa cu program normal, nr.1 , oraş
Slănic, str.George Coșbuc nr.8
PREŞCOLAR
Gradiniţa cu program normal nr.2 , oraş
Slănic, str. Calea Ploiești nr.218
PREŞCOLAR
Grădiniţa cu program normal, nr.3 , oraş
Slănic, str.Ștefan cel Mare nr.24
PREŞCOLAR
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