
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
CONSILIUL LOCAL NUCET

HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de

stat de la nivelul comunei Nucet pe anul școlar 2021-2022

Consiliul Local Nucet, întrunit în ședință ordinară la data de  29.12.2020, având în
vedere:

-  - raportul de specialitate al dnei. Elena Claudia Popescu, secretar general al U.A.T.
Nucet înregistrat sub nr. 9179/17.11.2020;

- referatul de aprobare al dnei. Ing. Luisa Marioara Bărboiu, primar, înregistrat sub nr.
9181/17.11.2020;

- adresa 9096/30.09.2020 emisă de Ministerul Educației și Cercetării precum și adresa
10622/22.12.2020  a Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița privind organizarea
rețelei școlare;

- prevederile art.24  Ordinului nr.5599/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind
fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenta
efectivelor de prescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant particular, precum
si emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant
preuniversitar pentru anul scolar 2021-2022;

- prevederile art.61 alin.(1) si alin.(2) din Legea nr.1/2011-Legea educaţiei naţionale, cu
modificările şi completările ulterioare;

- avizul conform emis de către Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița nr.
11373/23.11.2020;

- avizele comisiilor de specialitate.
În temeiul art.5, lit. cc și art. 196, alin.1, lit.a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.  1.  - Se aprobă proiectul rețelei școlare a unităților de învățământ
preuniversitar de stat de la nivelul comunei Nucet pe anul școlar 2021-2022 astfel:

· Liceul Tehnologic Nucet – unitate cu personalitate juridica
· Scoala Gimnaziala Nucet - unitate cu personalitate juridica
· Scoala Gimnaziala Cazaci – structura AR
· Scoala Primara Ilfoveni - structura AR
· Gradinita cu Program Normal Nucet - structura AR
· Gradinita cu Program Normal Cazaci - structura AR
· Gradinita cu Program Normal Ilfoveni - structura AR

Art.  2.  - Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al
U.A.T. Nucet, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Nucet şi prefectului județului
Dâmbovița, Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița.
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