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EXPUNERE DE MOTIVE
Vasile Ciceac, primarul oraşului Nădlac,
Având în vedere:
 referatul secretarului orașului Nădlac
 adresa Direcției Generale a Finanțelor Publice a județului Arad
nr.39897/04.10.2011, înregistrată la primăria orașului Nădlac
sub nr.12514/11.10.2011
 adresa Direcției Generale a Finanțelor Publice a județului Arad,
înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.12515/11.10.2011
 prevederile art.19, art.20 din Legea nr. 1/2011 a Educației
Naționale
 prevederile art.36, alin.2, lit.d, alin.6, lit.a, pct.19 din legea
nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu
modificările și completările ulterioare
Propun Consiliului Local Nădlac:
Supunerea spre analiză și aprobarea proiectului de hotărâre privind stabilirea
unor măsuri în aplicarea Legii nr.1/2011 a Educației Naționale, astfel:
- transformarea unităților școlare –grădinițe, în instituție publică cu
personalitate juridică, ordonator terțiar de credite.
- desemnarea directorului unităților școlare- grădinițe ca ordonator de credite.
Conform prevederilor Legii nr.1/2001 a Educației Naționale, art.19, 20, se
stabilește:
Art. 19
(1)În sistemul naţional de învăţământ, unităţile de învăţământ de stat au
personalitate juridică dacă se organizează şi funcţionează, după caz, astfel:
a)cu minimum 300 de elevi;
b)cu minimum 300 de elevi, preşcolari şi antepreşcolari;
c)cu minimum 150 de preşcolari şi antepreşcolari;
d)cu minimum 100 de elevi şi/sau preşcolari, în cazul unităţilor de învăţământ
special.
(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în unităţile administrativ-teritoriale în
care numărul total al elevilor, preşcolarilor şi antepreşcolarilor nu se încadrează în
prevederile alin. (1), se organizează o singură unitate de învăţământ cu
personalitate juridică.
(3)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în funcţie de necesităţile locale, se
organizează, la cererea părinţilor sau tutorilor legali şi în condiţiile legii, grupe, clase
sau unităţi de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică, cu predare în
limba română.
(4)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.
(5)În cazul unităţilor de învăţământ confesional preuniversitar de stat existente la
data intrării în vigoare a prezentei legi, cultele respective şi Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului au obligaţia ca, în termen de 6 luni de la intrarea
în vigoare a prezentei legi să elaboreze o metodologie de funcţionare aprobată prin
hotărâre a Guvernului, care stabileşte relaţia juridică, patrimonială, financiară şi
administrativă.
Art. 20
(1)Autorităţile administraţiei publice locale asigură, în condiţiile legii, buna
desfăşurare a învăţământului preuniversitar în localităţile în care acestea îşi exercită
autoritatea.
(2)Neîndeplinirea de către autorităţile administraţiei publice locale a obligaţiilor ce
le revin în organizarea şi funcţionarea învăţământului preuniversitar se sancţionează
conform legii.
Primar,
VASILE CICEAC

