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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul 

Alexandria pentru anul scolar 2020-2021 
 

Prin referatul de aprobare nr. 29120 /17.12.2019, Primarul municipiului Alexandria propune intocmirea de 

catre Directia Economica a  unui proiect de hotarare  privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamnat 

preuniversitar din municipiul  Alexandria pentru anul scolar 2020-2021.  

 Necesitatea si oportunitatea proiectului. 

Prin adresa nr. 13392/06.11.2019, Inspectoratul Scolar Judetean Teleorman ne solicita transmiterea 

proiectului de hotarare privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant din municipiul Alexandria, 

astfel incat aceasta sa se incadreze in prevederile legale privind functionarea cu personalitate juridica  a acestora, in 

vederea obtinerii avizului conform.  

Prin aceeasi adresa Inspectoratul Scolar Judetean Teleorman ne comunica lista unitatilor de invatamant 

pentru activitati extrascolare si a cluburilor sportive scolare precum si lista unitătilor de învătământ preuniversitar 

particular si solicita includerea acestora in reteaua scolara a municipiului Alexandria. 

 La nivelul municipiului Alexandria în prezent nu sunt estimate modificari ale efectivelor de elevi, sub 

limitele prevăzute de legislatia în vigoare, pentru functionarea unitătilor de învătământ cu personalitate juridică. 

 O modificare a intervenit în cadrul Grădinitei cu Program Prelungit nr. 7, unitate de învătământ cu 

personalitate juridică, care are ca structuri Grădinita cu Program Normal nr. 2 si Grădinita cu Program Nomal nr. 3. 

Deoarece la Grădinita nr. 2 functiona simultan o singură grupă formată din 22 de copii, personalul angajat 

reducându-se la o singură educatoare, iar la Grădinita nr. 3 exista spatiu excedentar, la solicitarea Grădinitei cu PP 

nr. 7, prin adresa nr. 1528/09.10.2018, a fost aprobată prin HCL nr. 314 din 25 octombrie 2018, mutarea 

desfăsurării activitătii didactice din sediul Grădinitei cu Program Normal nr. 2 din strada Ion Creangă, nr. 79, la 

sediul Grădinitei cu Program Normal nr. 3 din strada Mihăită Filipescu, nr. 15.  

Având în vedere cele prezentate, propunem desfiintarea Grădinitei cu program normal nr. 2, cei 22 de 

prescolari si cadrul didactic urmând să fie preluati de Grădinita cu PN nr. 3, unde acestia îsi desfăsoară în prezent 

activitate. 

În rest structura retelei scolare pentru anul scolar 2020-2021 rămâne aceeasi ca structura anului scolar 

2019-2020. 

Inspectoratul Scolar Judetean Teleorman transmite avizul conform nr. 14853/16.12.2019 pentru 

organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul scolar 

2020-2021. 

Legalitatea proiectului. 

- Art 61, alin. (1), (2) si (4) din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale, cu modificarile si completarile 

ulterioare prevede: 

“(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. 

 (4) Persoanele juridice şi fizice pot înfiinţa, conform legii, unităţi de educaţie timpurie şi de învăţământ 

primar, gimnazial, liceal şi postliceal.” 

    - Art. 20 din OMEN nr. 5235/2018 pentru aprobarea Metodologiei 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 2019-2020, prevede ca: „Actul administrativ prin care se stabileşte 

reţeaua şcolară a localităţii/judeţului/sectorului municipiului Bucureşti este hotărârea consiliului local/consiliului 

judeţean, emisă în baza prevederilor legislaţiei în vigoare”. 



   Potrivit celor mentionate mai sus consideram ca propunerea Primarului municipiului Alexandria cuprinsa 

in expunerea de motive, este legala, necesara si oportuna, drept pentru care s-a intocmit proiectul de hotarare cu 

privire la organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul 

scolar 2020-2021, proiect de hotarare care impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbaterea si 

aprobarea Consiliului local al municipiului Alexandria. 
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