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                                               RAPORT 

                la proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de  

                     învăţământ preuniversitare de stat din raza teritorială a oraşului Simeria, 

                                                pentru anul şcolar 2020-2021 

 
     Proiectul de hotărâre supus spre dezbatere şi adoptare Consiliului local al oraşului Simeria îşi 

are sediul reglementării juridice în cuprinsul prevederilor art. 19 alin. (4) şi ale art. 61 din Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului 

Ministrului Educaţiei Naţionale nr.5090/2019. 

    Potrivit prevederilor sus menţionate, anual, autorităţile administraţiei publice locale 

înştiinţează, în scris, Inspectoratele şcolare despre menţinerea, respectiv modificarea reţelei 

şcolare din raza lor de competenţă. 

   Organizarea/reorganizarea unităţilor de învăţământ de stat cu personalitate juridică implică 

operaţiuni juridice şi se realizează, prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale, în 

conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 

    În conformitate cu art. 61 alin. (2) din  Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare “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…”, iar conform prevederilor art. 19 alin. (4) din cuprinsul aceluiaşi act 

normativ “Pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi formare profesională, autorităţile 

administraţiei publice locale, în baza avizului conform al inspectoratelor şcolare, aprobă 

organizarea, funcţionarea şi, după caz, dizolvarea unor structuri de învăţământ, fără personalitate 

juridică - ca părţi ale unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică - şi subordonate 

aceluiaşi ordonator principal de credite, în condiţiile legii.” 

    Prin adresa nr.5542/30.10.2019, înregistrată la Primăria oraşului Simeria sub nr. 

12.781/01.11.2019, Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara a solicitat să transmitem 

propunerile vizând menţinerea sau modificarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2020-2021. 

    În conformitate cu prevederile art.129, alin. (2) lit. d) şi alin. (6), lit. a), punctul 1 din O.U.G. 

57/2019 privind Codul administrativ consider necesară şi oportună dezbaterea acestui proiect de 

hotărâre de către Consiliul Local al oraşului Simeria. 

          

 

                                            Consilier juridic, 

                                                Pipernea Szidonia Ildiko 

 


