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EXPUNERE DE MOTIVE

Vasile Ciceac, primarul oraşului Nădlac,
Având în vedere:

 adresa Inspectoratului Școlar Județean Arad nr.262/M/26.03.2012,
înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.3285/28.03.2012

 prevederile art.19,  art.61, art.94, alin.2, lit.d, art.95, alin.1, lit.o din
Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale, cu modificările și completările
ulterioare

 prevederile Hotărârii Guvernului nr.1274/2011 privind metodologia de
calcul pentru determinarea costului standard pe elev/preşcolar/an şi
finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din
bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru
anul 2012

 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 organizarea
rețelei școlare pentru anul școlar 2012-2013 în cadrul unității administrativ-teritoriale
Nădlac, astfel cum aceasta a fost avizată de către Inspectoratul Școlar General.
Inserez unele reglementări legale din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu
modificările și completările ulterioare:
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. 61
(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.
(4)Persoanele juridice şi fizice pot înfiinţa, conform legii, unităţi de educaţie timpurie şi de
învăţământ primar, gimnazial, liceal şi postliceal.
(5)Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ se dă publicităţii la începutul fiecărui an, pentru anul
şcolar următor. Cifra de şcolarizare pentru învăţământul de stat se aprobă prin hotărâre a
Guvernului, cu cel puţin 6 luni înainte de începerea anului şcolar.
(6)În cadrul sistemului naţional de învăţământ preuniversitar de stat se pot înfiinţa şi pot
funcţiona, conform legii, unităţi de învăţământ cu clase constituite pe bază de contracte de
parteneriat între unităţi de învăţământ de stat şi particulare acreditate, între acestea şi operatori
economici, precum şi între instituţii din ţară şi străinătate, pe baza unor acorduri
interguvernamentale.
(7)Unităţile de învăţământ preuniversitar, indiferent de tip, nivel, formă, filieră şi profil sunt supuse
acreditării şi evaluării periodice, conform legii.
(8)Pentru a asigura calitatea învăţământului, la propunerea autorităţilor administraţiei publice
locale sau din proprie iniţiativă, inspectoratele şcolare pot solicita Ministerului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului ridicarea acreditării/autorizării unei unităţi de învăţământ cu personalitate
juridică sau a unei structuri a acesteia în conformitate cu prevederile legale. În situaţia în care
Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în învăţământul Preuniversitar, denumită în continuare
ARACIP, retrage acreditarea/autorizaţia de funcţionare, pentru neîndeplinirea condiţiilor legale, unei
unităţi de învăţământ, aceasta îşi încetează activitatea. Autorităţile administraţiei publice locale
realizează alocarea elevilor altor unităţi şcolare, cu respectarea interesului copiilor şi asigurarea
logisticii necesare.
Art. 94
(2)Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului exercită, în domeniul învăţământului
preuniversitar, următoarele atribuţii:
d)avizează structura reţelei învăţământului preuniversitar şi înaintează Guvernului, spre aprobare,
cifrele de şcolarizare, pe baza propunerilor unităţilor de învăţământ, a autorităţilor administraţiei
publice locale, a operatorilor economici, având în vedere recomandările studiilor de prognoză,
centralizate, avizate şi transmise de către inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului
Bucureşti;
Art. 95
(1)Inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti sunt servicii
publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu personalitate
juridică, având în principal următoarele atribuţii:
o)înaintează spre avizare Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului reţeaua şcolară
din raza lor teritorială propusă de autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu
politica educaţională, a documentelor strategice privind dezvoltarea economică şi socială la nivel
regional, judeţean şi local, după consultarea unităţilor de învăţământ, a operatorilor economici şi a
partenerilor sociali interesaţi.

Având în vedere Hotărârea adoptată de Consiliul Local Nădlac nr.25/28.02.2012, în
baza adresei Inspectoratului Școlar Județean Arad nr.62/09.01.2012, înregistrată la
primăria orașului Nădlac sub nr.1898/24.02.2012 și a adresei  Inspectoratului Școlar
Județean Arad nr.168/M/20.02.2012, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub
nr.1897/24.02.2012, se impune abrogarea acesteia.

Primar,
VASILE CICEAC


