
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL 
VALEA DOFTANEI 

 

HOTĂRÂRE  
 

cu privire la aprobarea reŃelei unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat , pentru anul şcolar 
2013-2014 la nivelul  comunei Valea Doftanei 

 
Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judetul Prahova: 

 Având în vedere : 
- proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea reŃelei unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de 

stat, pentru anul şcolar 2013-2014 la nivelul  comunei Valea Doftanei; 
- expunerea de motive a domnului Primar  al comunei  Valea Doftanei ing.Manea I.Ion, cu privire 

la aprobarea reŃelei unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat ,pentru anul şcolar 2013-2014 
la nivelul  comunei Valea Doftanei; 

- Avizul conform cu nr. 176/24.01.2013 al Inspectoratului Scolar JudeŃean Prahova ; 
- Situatia întocmită de Directorul Liceului Tehnologic Carol I Valea Doftanei; 
- Ordinul Ministrului educaŃiei ,cercetării,tineretului şi sportului  nr. 6564 din 13 decembrie 

2011privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităŃilor de învăŃământ din sistemul 
naŃional de învăŃământ preuniversitar ;  

- OMECTS  Nr. 3283 din 17 februarie 2012 pentru modificarea şi completarea Procedurii de 
atribuire a denumirilor unităŃilor de învăŃământ din sistemul naŃional de învăŃământ preuniversitar;  

- prevederile  art. 36,alin (2) , lit.d şi alin 6,lit a),punctul 1, din Legea nr.215/2001, privind 
administraŃia publică locală, republicată; 

În temeiul art.36,alin (1) si art. 45,alin.(1) Legea nr. 215/2001, Legea AdministraŃiei Publice 
Locale,republicată, 

                          HOTARĂŞTE: 
 
 Art.1 În comuna Valea Doftanei va funcŃiona o singură unitate de învăŃământ preuniversitar de stat 
cu personalitate juridică cu denumirea de Liceul Tehnologic  “CAROL   I” Valea Doftanei, 
judetul Prahova 
 Art.2. Liceul  Tehnologic “Carol I” Valea Doftanei  va avea următoarele structuri arondate : 
 - Scoala Gimnazială  “Erou Înv.I.Drăgănescu” Trăisteni; 
 - GrădiniŃa cu program normal nr.1 Teşila; 
 - GrădiniŃa cu program normal nr.2 Teşila; 
 - GrădiniŃa cu program normal nr.3 Teşila; 
 - GrădiniŃa cu program normal  Trăisteni. 
 
 Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată directorului Liceului Tehnologic  „Carol I” Valea Doftanei şi 
Inspectoratului Şcolar JudeŃean Prahova. 
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