
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL BREAZA 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi a 
unităţilor de învăţământ particulare de pe raza oraşului Breaza, pentru anul şcolar 

2021-2022 
Având în vedere referatul de aprobare nr.974/21.01.2020, formulat de Primarul 

oraşului Breaza, dl. Novac Bogdan Cristian; 
Ţinând seama de: 

- avizul conform emis de Inspectoratul Şcolar Prahova nr.5735/10.12.2020, înregistrat la
sediul Primăriei oraşului Breaza sub nr.865/20.01.2021;
- raportul de specialitate nr.975/21.01.2021, întocmit de şef Serviciu APL;
- avizul Comisiei de învăţământ sanatate, cultură, protecţie socială, protecţie copii, tineret
şi sport din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza;

avizul nr.976/21.01.2021, al secretarului general al oraşului Breaza; 
În conformitate cu prevederile: 
- art. 23 alin (1) şi art.24 din Metodologia 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 2021-
2022, aprobată prin Ordinul nr.5599/2020; 

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

- art. 129 alin.(7) lit."a" raportat la alin.(2) lit."d" din Codul administrativ aprobat
prin OUG nr.57/2019; 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit."a" şi art.139, alin. (1) din Codul 
administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019; 

Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre: 

Art.1. Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi a unităţilor 
de învăţământ particulare de pe raza oraşului Breaza, pentru anul şcolar 2021-2022, 
conform Anexei la prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu data intrării în vigoare a prezentei, respectiv 01.09.2021, îşi încetează 
aplicabilitatea HCL nr.11/30.01.2020. 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciului Administraţie Publică 
Locală: Instituţiei Prefectului Prahova, Serviciului financiar-contabil, unităţii de învăţământ 
cu personalitate juridică şi Inspectoratului Şcolar Prahova. 

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, 

Ardelean Cristian 
Breaza, 28 ianuarie 2021 
Nr.12 

Contrasemnează, 
Secretar general oraş, 

Goran Maria Cătălina 







Localitatea 
Nivelul şcolarizat 

Adresa 

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, 

Ardelean Cristian 

BREAZA 
LIC, PROF 

STR. VASILE ALECSANDRI NR.13 

Contrasemnează, 

Secretar general oraş,, 

Goran Maria Cătălina


