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RAPORT DE SPECIALITATE 

 Priveste: organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din 
municipiul Alexandria pentru anul scolar 2016-2017. 

 
 
Prin expunerea de motive nr. 35842 din 09 decembrie 2015, Primarul 

municipiului Alexandria propune intocmirea de catre Directia Administratie Publica 
Locala si Directia Buget, Finante,Taxe si Impozite a unui proiect de hotarare privind 
organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul 
Alexandria pentru anul scolar 2016-2017. 

Necesitatea si oportunitatea proiectului. 

Anual, autoritatile publice locale instiinteaza in scris inspectoratele scolare despre 
mentinerea/modificarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din 
municipiul Alexandria, in vederea obtinerii avizului conform. Dupa obtinerea avizului 
conform pentru reteaua scolara organizata, aceasta este aprobata prin act administrativ al 
autoritatilor publice locale. 

In acest sens 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. 

Legalitatea proiectului. 

- Art 61, alin. (1), (2) si (5) 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. 



    (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.” 
    - Art. 21, alin. (1) din OMECS nr. 5556/27.10.2015 pentru aprobarea 
Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul 
preuniversitar de stat, cuprinderea efectivelor de prescolari si elevi din unitatile de 
invatamant particular si confesional, precum si emiterea avizului conform in vederea 
organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar  pentru anul scolar 2016-2017, 
prevede ca: 
  „(1) Organizarea/reorganizarea unitatilor de invatamant de stat cu personalitate 
juridica implica operatiuni juridice si se realizeaza, prin acte administrative(hotarari, 
dispozitii, etc) emise de catre autoritatile administratiei publice locale/judetene, dupa 
caz, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Consiliul de administratie al 
inspectoratului scolar analizeaza actul administrativ emis de catre autoritatile 
administratiei publice locale/judetene, dupa caz, privind unitatile de invatamant 
preuniversitar de stat organizate/reorganizate ca urmare a fuziunii/divizarii, potrivit 
legii, si hotaraste preluarea drepturilor si obligatiilor persoanei/persoanelor juridice 
supuse operatiunilor juridice mentionate catre persoanele juridice rezultate in urma 
acestor operatiuni.” 
   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 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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