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REFERAT DE APROBARE

Prin adresa nr.5.542 din 30.10.2019, înregistrată la Primăria orașului Simeria sub nr.12.781 din
01.11.2019, Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara solicită ca până la data de 02 decembrie 2019 să
se comunice proiectul de hotărâre cuprinzând propunerile cu privire la menținerea sau modificarea
rețelei școlare de pe raza administrativ-teritorială a orașului Simeria pentru anul școlar 2020-2021, în
vederea fundamentării proiectului planului de școlarizare.
Ținând cont de aceasta, executivul a solicitat Colegiului Tehnic de Transport Feroviar ,,Anghel
Saligny” Simeria opinia cu privire la structura rețelei școlare din orașul Simeria, primind confirmarea
menținerii acesteia în forma pe care a avut-o în anul școlar 2019-2020, prin adresa nr.5.794 din
12.11.2019, înregistrată la Primăria orașului Simeria sub nr.13.358 din 13.11.2017.
Așa cum rezultă din prevederile art.19, alin.4 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu
modificările și completările ulterioare, pentru asigurarea accesului egal la educație și formare
profesională, autoritățile administrației publice locale, în baza avizului conform al inspectoratelor
școlare, aprobă organizarea, funcționarea și, după caz, dizolvarea unor structuri de învățământ, fără
personalitate juridică, părți ale unei unități de învățământ cu personalitate juridică și subordonate
aceluiași ordonator principal de credite.
De asemenea, potrivit dispozițiilor art.61, alin.2 din legea susmenționată, rețeaua școlară a
unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar se organizează de către autoritățile
administrației publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor școlare.
Constatând necesitatea obținerii avizului conform pentru organizarea rețelei școlare pentru anul
2020-2021, executivul a inițiat proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de
învățământ de pe raza administrativ-teritorială a orașului Simeria, în forma în care aceasta funcționează
în anul școlar 2020-2021, având ca unitate cu personalitate juridică Liceul Tehnologic de Transport
Feroviar ,,Anghel Saligny'' Simeria, care are următoarele structure arondate:
- Școala Gimnazială ,,Sigismund Toduță'' Simeria
- Grădinița cu Program Normal nr.1 Simeria
- Grădinița P.N. ,,Căsuța Piticilor'' Simeria
- Grădinița cu Progra, Prelungit nr.1 Simeria
- Grădinița Bîrcea Mare
- Grădinița cu Program Prelungit Sîntandrei
În consecință supun dezbaterii și adoptării de către Consiliul local al orașului Simeria proiectul
de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza administrativteritorială a orașului Simeria, pentru anul școlar 2020-2021.
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