
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea organizării reţelei unităţilor de Învăţământ preuniversitar de stat pentru anul 

şcolar 2022-2023, la nivelul comunei Tomşani, judeţul Prahova 

Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3 din 20.01.2022, iniţiat de Primarul comunei 
Tomşani, judeţul Prahova, 

A vând în vedere: 
- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 538 din 20.01.2022, 
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 539 din 20.01.2022, 
- Adresa nr. 6120 din 14.12.2021, înregistrată la Primăria comunei Tomşani sub nr. 9033 din 

24.12.2021, prin care Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova comunică Avizul conform pentru 
organizarea reţelei şcolare în anul şcolar 2022- 2023 la nivelul comunei Tomşani, judeţul Prahova, 
precum şi Adresa nr. 1703 /26.11.2021 a Şcolii Gimnaziale „Prof. Dinu Mihail- Dan" sat Magula, 
comuna Tomşani, privind reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 
2022-2023, 

În baza prevederilor art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/20 I I-Legea educaţiei naţionale şi ale art. 24 
şi art. 25 din Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar 
de stat, evidenţa efectivelor de antrepreşcolari/prescolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ 
particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar pentru anul şcolar 2022-2023, aprobată prin Ordinul MEC nr. 5511/2021, 

În temeiul art. 129 alin. (2) litera „d", alin. (7) litera „a" şi art. 139 alin. (I) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Local al comunei Tomsani,judeţul Prahova, adoptă prezenta hotărâre. 

ART. 1: La nivelul Comunei Tomşani, Judeţul Prahova, se aprobă reţeaua de învăţământ 
preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2022-2023, după cum urmează: 

Unitate de Învăţământ cu personalitate Structuri arondate 
juridică 

Şcoala gimnazială Loloiasca, cu niveluri de 
Şcoala gimnazială „Prof. Dinu Mihail-Dan" învăţământ primar (PRI) şi gimnazial (GIM) 
sat Magula, comuna Tomşani Grădiniţa cu program normal Tomşani, cu 

Adresa: Sat Magula nr. 6A; nivel de învătământ preşcolar (PRE) 
Niveluri de învăţământ: Grădiniţa cu program normal Loloiasca, cu 

primar (PRI) şi gimnazial (GIM); nivel de învăţământ preşcolar (PRE) 
Cod de înregistrare fiscală: 29070527; Grădiniţa cu program normal Magula, cu 
Cont deschis la Trezoreria Mizil. nivel de învăţământ preşcolar (PRE) 

-- .... .  , 



ART 2· Hotărârea va fi comunicată instituţiilor şi persoanelor interesate de către secretarul 
general al comunei Tomşani, judeţul Prahova. 
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Secretar general al comunei 

Tomșani,
Matei Violeta Iuliana




