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H O T Ă R Â R E 

Privind: acordul Consiliului Local al Municipiului Alexandria cu privire la reorganizarea rețelei 

școlare a unităților de învățământ preuniversitar – cluburi sportive pentru anul școlar 2023-2024 

 

          Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în sedinţa ordinară, având în 

vedere: 

 -referatul de aprobare nr. 82040/26.09.2022 al Primarului municipiului Alexandria; 

 -raportul de specialitate nr. 82051/26.09.2022 al Direcţiei Economice; 

            -adresa cu nr. 10983/14.09.2023 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman înregistrată la 

Primăria Municipiului Alexandria cu nr. 80209/14.09.2023; 

 -prevederile art. 22
1
, art. 22

2
, art. 22

3
 și art. 61, alin. (1), (2) şi (4) din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei 

Naţionale, cu modificările şi completarile ulterioare;  

 - prevederile art. 129, alin. (2), lit. “d” şi alin (7), lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ al României; 

În temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al 

României 

. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.-Se aprobă acordul Consiliului Local al Municipiului Alexandria cu privire la reorganizarea 

rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar – cluburi sportive pentru anul școlar 2023-2024, 

prin divizarea Clubului Sportiv Școlar Alexandria, unitate cu personalitate juridică cu structurile arondate: 

Clubul Sportiv Școlar Turnu Măgurele și Clubul Sportiv Școlar Roșiorii de vede, în Clubul Sportiv Școlar 

Alexandria, unitate cu personalitate juridică fără structuri și Clubului Sportiv Școlar Turnu Măgurele, 

unitate cu personalitate juridică având ca structură Clubul Sportiv Școlar Roșiorii de Vede. 

Art.2.-Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi 

transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legaliţătii, Primarului municipiului 

Alexandria, Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman şi Clubului Sportiv Școlar Alexandria, pentru 

cunoaştere şi punere în aplicare. 

  

 

 

 

 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,               CONTRASEMNEAZĂ, 

                         CONSILIER,     SECRETAR GENERAL 

        SILVIA COBÂRLIE          ALEXANDRU RĂZVAN CECIU 

 

 

 

 

ALEXANDRIA 

Nr.298 din 28 septembrie 2022 



MUNICIPIUL ALEXANDRIA  

Nr._________ /26.09.2022   

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

Privind: acordul Consiliului Local al Municipiului Alexandria cu privire la reorganizarea rețelei 

școlare a unităților de învățământ preuniversitar – cluburi sportive pentru anul școlar 2023-2024 

 

 

 Prin adresa nr. 10983/14.09.2022, înregistrată la Primăria municipiului Alexandria cu nr. 

80209, Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman solicită acordul Consiliului Local al Municipiului 

Alexandria privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar – cluburi 

sportive pentru anul școlar 2023-2024, prin divizarea Clubului Sportiv Școlar Alexandria, unitate cu 

personalitate juridică cu structurile arondate: Clubul Sportiv Școlar Turnu Măgurele și Clubul Sportiv 

Școlar Roșiorii de Vede, în Clubul Sportiv Școlar Alexandria, unitate cu personalitate juridică fără 

structuri și Clubului Sportiv Școlar Turnu Măgurele, unitate cu personalitate juridică având ca structură 

Clubul Sportiv Școlar Roșiorii de Vede. Conform adresei Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, 

această divizare este solicitată de personalul didactic și nedidactic de la Clubul Sportiv Școlar Turnu 

Măgurele și Clubul Sportiv Școlar Roșiorii de Vede.  

Propunerea are la bază prevederile art. 22
1
, art. 22

2
, art. 22

3
 și art. 61, alin. (1), (2) si (5) din 

Legea nr. 1/2011 a Educaţiei naţionale, cu modificările şi completarile ulterioare,  

 În acest context se impune întocmirea unui proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local 

al Municipiului Alexandria cu privire la reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ 

preuniversitar – cluburi sportive pentru anul școlar 2023-2024, prin divizarea Clubului Sportiv Școlar 

Alexandria, unitate cu personalitate juridică cu structurile arondate: Clubul Sportiv Școlar Turnu 

Măgurele și Clubul Sportiv Școlar Roșiorii de vede, în Clubul Sportiv Școlar Alexandria, unitate cu 

personalitate juridică fără structuri și Clubului Sportiv Școlar Turnu Măgurele, unitate cu personalitate 

juridică având ca structură Clubul Sportiv Școlar Roșiorii de Vede. 

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ al României, propun următorul proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria cu privire la reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ 

preuniversitar – cluburi sportive pentru anul școlar 2023-2024.  

Proiectul de hotărâre însoţit de întreaga documentaţie va fi prezentat spre dezbatere şi aprobare 

Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

 

P R I M A R, 

VICTOR DRĂGUŞIN 



MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 

Nr._______ /26.09.2022 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

Privind: acordul Consiliului Local al Municipiului Alexandria cu privire la reorganizarea 

rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar – cluburi sportive pentru anul școlar 2023-

2024 
Prin referatul de aprobare nr. 82040/26.09.2022, Primarul municipiului Alexandria propune 

întocmirea de către Direcţia Economică a  unui proiect de hotărâre  privind acordul Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria cu privire la reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ 

preuniversitar – cluburi sportive pentru anul școlar 2023-2024.  

Prin adresa nr. 10983/14.09.2022, înregistrată la Primăria municipiului Alexandria cu nr. 80209, 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman solicită acordul Consiliului Local al Municipiului Alexandria 

privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar – cluburi sportive pentru 

anul școlar 2023-2024, prin divizarea Clubului Sportiv Școlar Alexandria, unitate cu personalitate juridică 

cu structurile arondate: Clubul Sportiv Școlar Turnu Măgurele și Clubul Sportiv Școlar Roșiorii de Vede, 

în Clubul Sportiv Școlar Alexandria, unitate cu personalitate juridică fără structuri și Clubului Sportiv 

Școlar Turnu Măgurele, unitate cu personalitate juridică având ca structură Clubul Sportiv Școlar Roșiorii 

de Vede. Conform adresei Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, această divizare este solicitată de 

personalul didactic și nedidactic de la Clubul Sportiv Școlar Turnu Măgurele și Clubul Sportiv Școlar 

Roșiorii de Vede.  

Propunerea are la bază prevederile art. 22
1
, art. 22

2
, art. 22

3
 și art. 61, alin. (1), (2) si (5) din Legea 

nr. 1/2011 a Educaţiei naţionale, cu modificările şi completarile ulterioare:  

- Art 61, alin. (1), (2) si (4) din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei naţionale, cu modificările şi 

completările ulterioare prevede: 

Art.22
1
: (1) Unitățile de învățământ preuniversitar de stat, acreditate cu personalitate juridică, pot 

fi supuse procesului de reorganizare, în cazuri justificate în vederea asigurării accesului egal la educație și 

formare profesională, a eficientizării și asigurării/menținerii standardelor de calitate, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. (3) Reorganizarea prevăzută la alin. (1) sau la alin. (2) se poate realiza prin 

operațiunea de fuziune sau prindivizare, după caz, la inițiativa: a) autorităților publice locale, în cazul 

unităților de învățământ de stat, ce funcționează în unitatea administrativ-teritorială; b) inspectoratelor 

școlare județene sau al Municipiului București, în cazul unităților de învățământ de stat; 

Art. 22
2
: (1) Reorganizarea prin operațiunea fuziunii prin absorbție se poate realiza, în cazuri 

justificate, prin includerea unei unități de învățământ acreditate, denumită unitate absorbită, într-o altă 

unitate de învățământ acreditată, denumită unitate absorbantă. (2) Reorganizarea prin operațiunea fuziunii 

prin contopire se poate realiza, în cazuri justificate, prin unirea adouă sau a mai multor unități de 

învățământ acreditate, pentru a constitui o nouă unitate de învățământ acreditată; 

Art. 22
3
: (1) Divizarea prin absorbție se poate realiza prin absorbția de către o unitate de 

învățământ acreditată, de la una sau de la mai multe unități de învățământ acreditate, de component 

organizatorice, de tipul: a) nivel de învățământ acreditat/autorizat să funcționeze provizoriu, pe limbă de 

predare, formă deînvățământ, locație; b) specializare/calificare profesională acreditată/autorizată să 

funcționeze provizoriu, pe limbă de predare,formă de învățământ, locație; c) program de studii 

acreditat/autorizat să funcționeze provizoriu, pe limbă de predare, formă deînvățământ, locație. (2) 

Finalizarea operațiunii de divizare prin absorbție se realizează prin ordin al ministrului educației 

naționaleprivind menținerea acreditării și a calității de persoană juridică a unității de învățământ 

absorbante, la propunerea ARACIP, pe baza constatărilor privind asigurarea standardelor de calitate, în 

care sunt stabilite cel puțin următoarele elemente: a) noua structură a unității de învățământ constituite 

prin operațiunea de divizare prin absorbție; b) menținerea acreditării pentru unitatea de învățământ 



constituită prin operațiunea de divizarea prin absorbție; c) drepturile și obligațiile dobândite de unitatea de 

învățământ absorbantă; d) drepturile și obligațiile păstrate de unitatea/unitățile de învățământ asupra 

căreia/cărora opereazădivizarea. (3) Unitatea de învățământ constituită prin divizarea prin absorbție este 

acreditată și are obligația de a se supune procesului de evaluare periodică, în termen de cel mult 1 an, de 

la finalizarea operațiunii de divizare prin absorbție, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

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. 

 (4) Persoanele juridice şi fizice pot înfiinţa, conform legii, unităţi de educaţie timpurie şi de 

învăţământ primar, gimnazial, liceal şi postliceal.” 

     

Faţă de cele prezentate, considerăm că propunerea primarului privind proiectul de hotărâre cu 

privire la reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar – cluburi sportive pentru 

anul școlar 2023-2024, poate fi supusă dezbaterii şi aprobării Consiliului Local. 

 

               

 

 

             DIRECŢIA ECONOMICĂ 
          DIRECTOR EXECUTIV,                    COMPARTIMENT MONITORIZARE 

        HARITINA GAFENCU                                                 UNITĂŢI DE ÎNVĂTĂMÂNT 

                                                                                                                MONICA DUMITRESCU 
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