
ROMANIA                                                                                                   
JUDETUL PRAHOVA  
COMUNA PUCHENII MARI  
CONSILIUL LOCAL  
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  
Nr.11/21.02.2023 

Privind organizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat ,pentru anul 
scolar 2023-2024 la nivelul comunei Puchenii Mari, judetul Prahova 

 
 
     Avand in vedere : 
- referatul de aprobare intocmit de primarul comunei Puchenii Mari, in care se propune 
adoptarea unei hotarari privind organizarea retelei unitatilor de invatamant 
preuniversitar de stat, pentru anul scolar 2023-2024 la nivelul comunei Puchenii Mari, 
judetul Prahova,  raportul de specialitate intocmit de compartimentul de specialitate; 
- Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local;, 
- Adresa Inspectoratului Scolar Judetean Prahova nr.6999/19.12.2022, inregistrata la 
Primaria comunei Puchenii Mari sub nr.13697/29.12.2022, prin care se transmite Avizul 
conform pentru organizarea retelei scolare in anul scolar 2023-2024, la nivelul  unitatii 
adminstrativ teritoriale; 
In conformitate cu prevederile art.19 , alin (1) , (2), (4) si art. 61, alin.(1), (2) din 
Legea educatiei nationale nr.1/2011 , cu modificarile si completarile ulterioare si ale 
Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de scolarizare si emiterea avizului conform in 
vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 
2023-2024, aprobata prin Ordinul M.E. nr.6217/2022 ; 
    In temeiul prevederilor art.129 alin.(7) lit.(a) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ; 
 
    Consiliul Local al Comunei Puchenii Mari ,judetul Prahova , 
                        adopta prezenta hotarare : 
 
     Art  1 . Se  aproba  organizarea retelei unitatilor de invatamant  preuniversitar de 
stat ,pentru anul scolar 2023-2024 la nivelul comunei Puchenii Mari, judetul Prahova, 
dupa cum urmeaza : 
Unitate de invatamant cu personalitate juridica : 
Unitatea de invatamant gimnazial  Scoala gimnaziala, comuna Puchenii 

Mari(PJ) 
Localitatea Puchenii Mari 
Nivel scolarizat  PRE ,PRI , GIM  
Adresa  Com.Puchenii Mari, sat Puchenii Mari, nr1 
Unitati  de invatamant fara personalitate  juridica  (structuri arondate ): 
 
Unitatea de invatamant cu persionalitate 
juridica  

Scoala gimnaziala , comuna Puchenii Mari 



Denumire AR  Scoala gimnaziala Puchenii Mosneni 
Denumirea nivelului de  scolarizare  PRI , GIM  
Adresa  Com.Puchenii Mari ,sat Puchenii Mosneni 

, nr 361 
 
 
Unitatea de invatamant cu persionalitate 
juridica  

Scoala gimnaziala , comuna Puchenii Mari 

Denumire AR  Scoala gimnaziala Pietrosani 
Denumirea nivelului de  scolarizare  PRI , GIM  
Adresa  Com.Puchenii Mari ,sat Pietrosani  , nr 70 
 
 
Unitatea de invatamant cu persionalitate 
juridica  

Scoala gimnaziala , comuna Puchenii Mari 

Denumire AR  Scoala primara Miroslavesti 
Denumirea nivelului de  scolarizare  PRI  
Adresa  Com.Puchenii Mari ,sat Miroslavesti , nr 

333 
 
Unitatea de invatamant cu persionalitate 
juridica  

Scoala gimnaziala , comuna Puchenii Mari 

Denumire AR  Scoala primara Odaile  
Denumirea nivelului de  scolarizare  PRI  
Adresa  Com.Puchenii Mari ,sat Puchenii Mari   

nr.1 
 
Unitatea de invatamant cu persionalitate 
juridica  

Scoala gimnaziala , comuna Puchenii Mari 

Denumire AR  Gradinita cu program normal Puchenii 
Mari 

Denumirea nivelului de  scolarizare  PRE 
Adresa  Com.Puchenii Mari ,sat Odaile, nr 20 
 
Unitatea de invatamant cu persionalitate 
juridica  

Scoala gimnaziala , comuna Puchenii Mari 

Denumire AR  Gradinita cu program normal Puchenii 
Mosneni  

Denumirea nivelului de  scolarizare  PRE 
Adresa  Com.Puchenii Mari ,sat Puchenii Mosneni 

, nr 502 
 
Unitatea de invatamant cu persionalitate Scoala gimnaziala , comuna Puchenii Mari 



juridica  
Denumire AR  Gradinita cu program normal Pietrosani 
Denumirea nivelului de  scolarizare  PRE 
Adresa  Com.Puchenii Mari ,sat Pietrosani , nr 

782 
 
Unitatea de invatamant cu persionalitate 
juridica  

Scoala gimnaziala , comuna Puchenii Mari 

Denumire AR  Gradinita cu program normal Miroslavesti 
Denumirea nivelului de  scolarizare  PRE 
Adresa  Com.Puchenii Mari ,sat Miroslavesti, nr 

223 
 
Unitatea de invatamant cu persionalitate 
juridica  

Scoala gimnaziala , comuna Puchenii Mari 

Denumire AR  Gradinita cu program normal Odaile  
Denumirea nivelului de  scolarizare  PRE 
Adresa  Com.Puchenii Mari ,sat Odaile, nr .20 
 
       Art. 2. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotatari  se 
insarcineaza: Primarul comunei Puchenii Mari ,compartimentele de specialitate din 
aparatul de specialitate si Directorul Scolii cu clasele I-VIII Puchenii Mari . 
          Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 
554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
          Art.4. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. c), ale art. 255 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, coroborat cu cele ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 
554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
prezenta hotărâre se înaintează Prefectului județului Prahova pentru exercitarea 
controlului de legalitate. 
         Art.5. In conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparența și 
comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a prezentei 
hotărâri se realizează, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al unităţii 
administrativ-teritoriale, în termenul prevăzut de lege, și se publică, pentru informare, în 
format electronic în Monitorul Oficial Local al Comunei Puchenii Mari, județul Prahova. 
 
 
 

INITIATOR, 
PRIMAR, 

Constantin Negoi 
 
 
 


