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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarare  privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant 
preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2016-2017 

  
 Prin adresa nr. 12223 /09.11.2015 Inspectoratul Scolar Judetean Teleorman solicita transmiterea 
proiectului de hotarare privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din 
municipiul Alexandria pentru anul scolar 2016-2017, in vederea emiterii avizului conform, care este 
obligatoriu pentru adoptarea actului administrativ mentionat. 
 Organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant din municipiul Alexandria pentru anul 
scolar 2016-2017 este procesul de stabilire, prin act administrativ, a unitatilor de invatamant 
autorizate/acreditate de stat si particular, care vor functiona in anul scolar urmator pe raza municipiului 
Alexandria.  
 Fata de anul scolar 2015-2016, reteaua scolara a municipiului Alexandria va avea urmatoarea 
modificare: avand in vedere efectivul redus de copii prescolari, respectiv 143, Gradinita cu program 
prelungit nr. 10 va fi arondata Gradinitei cu program prelungit “Ion Creanga”. 
  Retaua scolara 2016-2017 va cuprinde aceleasi unitati de invatamant preuniversitar de stat, 
aceleasi unitati de invatamant cu activitati extrascolare si cluburi sportive scolare a caror lista a fost 
transmisa de Inspectoratul Scolar Judetean Telorman prin adresa susmentionata, precum si aceeasi 
unitate de invatamant particular, Scoala Postliceala Sanitara “Carol Davila”, la solicitarea acesteia cu 
nr. 630/12.11.2015. 
 Propunerea are la baza prevederile art 61, alin. (1), (2) si (5) din Legea nr. 1/2011 a educatiei 
nationale, cu modificarile si completarile ulterioare, care precizeaza: 

“(1) Reţeaua şcolară este formată din totalitatea unităţilor de învăţământ acreditate, respectiv 
autorizate provizoriu. 

   (2) Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar se 
organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor 
şcolare. Pentru învăţământul special liceal şi special postliceal, reţeaua şcolară se organizează de 
către consiliul judeţean, respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu 
consultarea partenerilor sociali şi cu avizul conform al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului. 

    (3) În cadrul reţelei şcolare se pot înfiinţa şi pot funcţiona, conform legii, grupe/clase în 
alternative educaţionale integrate în unităţi şcolare de stat sau particulare.” 
 Analizand prevederile legale de mai sus, consider ca stabilirea  retelei scolare a unitatilor de  
invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2016-2017 este  legala, 
necesara si oportuna.  
 Ca urmare in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (6) din legea 215/2001, republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare, propun elaborarea unui proiect de hotarare de catre Directia 
Administratie Publica Locala, cu privire la organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant 
preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2016-2017, proiect de hotarare care 
impreuna cu intreaga documentatie, va fi supus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului local al 
municipiului Alexandria. 
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