
       R O M A N I A                                                                                                                                              
JUDETUL DAMBOVITA 

 COMUNA DOICESTI             
                                                                                H O T A R A R E 

privind aprobarea retelei scolare din comuna Doicesti pentru anul scolar 2021-2022  

 
    CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOICESTI, JUDETUL DAMBOVITA 

Analizand: 

- Proiectul de hotarare privind aprobarea retelei scolare din comuna Doicesti pentru anul scolar 2021-2022 ; initiator primarul 

comunei; inregistrat la nr.43/23.11.2020; 
Avand in vedere: 

- adresa Inspectoratului Scoar Judetean Dambovita nr. 10622/28.10.2020 si inregistrata la Primaria comunei Doicesti cu nr. 

6457/28.10.2020 prin care solicita transmiterea proiectului de retea  scolara din UAT comunA Doicesti pentru anul scolar 

2021-2022, in vederea emiterii avizului conform ; 

- avizul conform pentru structura retelei scolare de pe raza comunei Doicesti nr.11779/09.12.2020 emis de  Inspectoratul Scoar 

Judetean Dambovita; 

- referatul de aprobare al proiectului de hotarare, semnat de initiator, inregistrat la  nr. 6830/23.11.2020; 

- raportul compartimentului de resort  (Contabilitate) din cadrul aparatului de specia litate al primarului, inregistrat la nr. 

6831/23.11.2020; 

- avizul consultativ  al comisiei de specialitate  nr. 3; 

- prevederile art. 61 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  

- prevederile art.20, art.24 si art.25 alin.(1) din anexa la Ordinul nr.5590/2020 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, si pozitia 7 din anexa 1 la Metodologie; 

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. “d”, alin. (7) lit. “b”  din O.U. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
In temeiul  art. 196 alin. (1) lit. "a" din O.U. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare:  

 H O T A R A S T E : 

 
Art.1.Se aproba reteaua scolara din comuna Doicesti  pentru anul scolar 2021-2022 : 

 

Unitate de invatamant cu personalitate juridica/ 
Niveluri de invatatmant scolarizate/ 

Localitate/ 
Adresa, nr. telefon, fax, e-mail 

Structura arondata(AR)/ 
Niveluri de invatamant/ 

Localitate/ 
Adresa 

SCO ALA GIMNAZIALA NR.3 DO ICESTI 

PRI/GIM 

Comuna Doicesti 

Str. Coloniei nr. 15 

Tel. 0245-227318 

E-mail : sc3doicesti@yahoo.com 

GRADINITA CU PRO GRAM NO RMAL NR.1 DO ICESTI 

PRE 

Comuna Doicesti 

Str. Coloniei nr. 17 

GRADINITA CU PRO GRAM NO RMAL NR.2 DO ICESTI 

PRE 

Comuna Doicesti 

Str. Constantin Brancoveanu nr. 381  

GRADINITA CU PRO GRAM NO RMAL NR.3 DO ICESTI 

PRE 
Comuna Doicesti 

Str. Constantin Brancoveanu nr. 164  

 

Art.2.Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de executiv prin Compartimentul Contabilitate si va fi comunicata prin grija 

secretarului comunei:    

         -Institutiei Prefectului-Judetul Dambovita ; 

         -Inspectoratului Scolar Judetean Dambovita; 

         -Primarului comunei Doicesti ; 

         -Compartimentului Contabilitate ; 

-Scolii gimnaziale nr. 3 ;  
                                PRESEDINTE DE SEDINTA 
                                 BAN Marian         
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