CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA
JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind modificarea si completarea punctuIui 5
Anexa la H.C.L. nr.34/26 martie 2015
Avand tn vedere:
- expunerea de motive nr.64.041/9 septembrie 2015 a d-lui consilier Bondoc
Viorel - Gheorghe, prin care propune modificarea si completarea punctului 5 din
Anexa la H.C.L. nr.34/26 martie 2015 referitoare la organizarea retelei scolare cu
unita{ile de mva{amant preuniversitar de stat si particular, cu personalitate juridica,
din municipiul Campina, pentru anul scolar 2015 - 2016;
- raportul de specialitate promovat de Serviciul administrarea domeniului
public $i privat;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului
Campina, respectiv Comisia sanatate, cultura, inva{amant, culte $i tineret, sport $i
turism;
- avizul secretarului municipiului Campina;
Vazand prevederile art.61, alin.(l) si alin.(2) din Legea nr.l/2011 a educa{iei
na{ionale;
Luand in considerare prevederile art.l9, pct.7 (2) din Ordinul nr.4894/
10 nov.2014 referitor la Medodologia privind fundamentarea cifrei de scolarizare
pentru invatarnantul preuniversitar de stat finantat de la bugetele locale si de la
bugetul de stat si emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor
de inva^amant preuniversitar pentru anul scolar 2015 - 2016;
Avand in vedere adresa nr.968/15 aprilie 2015 a Inspectoratului ^colar
Jude{ean Prahova;
Vazand adresa nr.2.464/6 august 2015 a Liceului Tehnologic Mecanic,
inregistrata la Consiliul local al Municipiului Campina sub nr.63.976/7 august
2015;
7"inand cont de prevederile art.36, alin.(2), lit."d" $i alin.(6), lit."a", pct.l si
art.ll5, alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata;
In temeiul art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administratia
publica locala, republicata,

ConsiliuI locaI al municipiului Campina adopta prezenta hotarare.
Art.l. - Aproba modificarea si completarea punctului 5 din Anexa la H.C.L.
nr.34/26 martie 2015 referitoare la organizarea retelei scolare cu unita{ile de
Tnvatamant preuniversitar de stat si particular, cu personalitate juridica, din
municipiul Campina, pentru anul $colar 2015 - 2016, conform ANEXEI care face
parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu{iei Prefectului jude{ului Prahova;
- Primarului municipiului Campina;

-

Inspectoratului $colar Jude{ean Prahova;
Direc{iei economice;
Serviciului administrarea domeniului public $i privat;
Liceului Tehnologic Mecanic Campina.

Pre$edinte de $edin{a,
Consilier,
,*/
s/,-dI. Nistor Maria

Contrasemneaza,
Secretar,
jr. Moldoveanu Paul
:c ec

Campina, 25 septembrie 2015
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ANEXA
la H.C.L. nr.l05/25 septembrie 2015
Pre$edinte de
Consilier,
dI. Nistor Mari

5. Liceul Tehnologic Mecanic, Municlpiul Campina
Unitatea de inva{amant pentru nivelul
Liceul Tehnologic
secundar superior sau liceal
Numele (nume de personalita{i ori
evenimente istorice, politice, culturale sau
Mecanic
de orice alta natura)/nr
Localitatea
Municipiul Campina
Nivelul scolarizat
PRI, GIM, LIC, PROF, POS
str.Ecaterina Teodoroiu, nr.34
teL/fax0244/33.39.BO
Adresa/ telefon/ fax/ email
0244/37.32.69
gsi mecanic2@yahoo.com

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA
CONSILIER
Nr.64.041/9 septembrie 2015

EXPUNERE DE MOTIVE
Subsemnatul Bondoc Viorel - Gheorghe, consilier local al municipiului
Campina, membru al Comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism,
ecologie si protectia mediului, in conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din
Legea nr.215/2001 a administra{iei publice locale, republicata, a art.44, alin.(2) $i
art.50, alin.(l) din Regulamentul de Organizare $i FuncJionare al Consiliului local
al municipiului Campina, inaintez la Aparatul permanent al Consiliului local
proiectul de hotarare privind modificarea si completarea punctului 5 din Anexa
la H.C.L. nr.34/26 martie 2015 referitoare Ia organizarea retelei scoIare cu
unita{ile de tnvafamant preuniversitar de stat si particular, cu personalitate
juridica, din municipiul Campina, pentru anul scolar 2015 - 2016.
Promovarea proiectului de hotarare are la baza adresa Inspectoratului $colar
Jude{ean Prahova nr.968/15 aprilie 2015 si adresa nr.2.464/6 august 2015 a
Liceului Tehnologic Mecanic, inregistrata la Consiliul local al Municipiului
Campina sub nr.63.976/7 august 2015, prin care ne comunica planul de scolarizare
valabil pentru anul 2015 - 2016 aprobat de Ministerul Educatiei si Cercetarii
Stiintifice pe care institutia de invatamant trebuie sa-l puna in aplicare.
Astfel, fata de hotararea prin care a fost aprobata organizarea retelei scolare
pentru anul scolar 2015 - 2016, la punctul nr.5, rubrica nivelul scolarizat trebuiesc
adaugate doua noi nivele, respectiv: profesional (PROF) si postliceal (POS).
Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.61, alin.(l) si alin.(2) din Legea nr.l/2011 a educa^iei
na^ionale;
- prevederile art.l9, pct.7 (2) din Ordinul nr.4894/10 nov.2014 referitor la
Medodologia privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul
preuniversitar de stat fmantat de la bugetele locale si de la bugetul de stat si
emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant
preuniversitar pentru anul scolar 2015 - 2016;
- adresa nr.968/15 aprilie 2015 a Inspectoratului $colar Jude{ean Prahova;
- adresa nr.2.464/6 august 2015 a Liceului Tehnologic Mecanic, inregistrata
la Consiliul local al Municipiului Campina sub nr.63.976/7 august 2015;
- prevederile art.36, alin.(2), lit."d" si alin.(6), lit."a", pct.l, art.45, alin.(l) si
art.ll5, alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administra^ia publica locala,
republicata.
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