MUNICIPIUL ALEXANDRIA
DIRECTIA ECONOMICA
Nr. 31830 din 29 noiembrie 2017

RAPORT DE SPECIALITATE
Priveste: organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria
pentru anul scolar 2018-2019.
Prin expunerea de motive nr. 31829 din 29 noiembrie 2017, 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 2018-2019.
Necesitatea si oportunitatea proiectului.
Prin adresa nr. 13083/15.11.2017, 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 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 si solicita includerea acestora in rereaua scolara a
municipiului Alexandria.
Prin adresa nr. 783/29.11.2017 Scoala Postliceala Sanitara „Carol Davila” Alexandria solicita mentinerea in
reteaua scolara 2018-2019 ca unitate de invatamant particular.
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. 5472/07.11.2017 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 2018-2019, 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. În
mod excepţional, în situaţii de dizolvare/suspendare a consiliului local/consiliului judeţean actul administrativ de
organizare a reţelei şcolare este dispoziţia primarului/preşedintelui consiliului judeţean, după caz.”
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 2018-2019, proiect de hotarare care impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbaterea si
aprobarea Consiliului local al municipiului Alexandria.
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