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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

  Priveste: modificarea Anexei la HCL nr. 214 din 28 decembrie 2016 privind 
organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamnat preuniversitar din municipiul  Alexandria 
pentru anul scolar 2017-2018. 
 
 
 Prin expunerea de motive nr. 19456 din 17 iulie 2017, Primarul municipiului Alexandria 
propune intocmirea de catre Directia Administratie Publica Locala a unui proiect de hotarare 
privind modificarea Anexei la HCL nr. modificarea Anexei la HCL nr. 214 din 28 decembrie 
2016 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamnat preuniversitar din municipiul  
Alexandria pentru anul scolar 2017-2018..  

Necesitatea si oportunitatea proiectului. 

 Prin HCL nr. 214 din 28 decembrie 2016 a fost organizata reteaua scolara a unitatilor de 
invatamnat preuniversitar din municipiul  Alexandria pentru anul scolar 2017-2018.  
 Prin adresa nr. 7062/28.06.2017, Inspectoratul Scolar Judetean Teleorman ne comunica 
OMEN nr. 4228/26.06.2017 privind acordarea titlului de Colegiu National, Liceului Pedagogic 
„Mircea Scarlat” din municipiul Alexandria, judetul Teleorman, in vederea actualizarii acestei 
denumiri in Hotararea Consiliului local al Municipiului Alexandria privind organizarea retelei 
scolare a unitatilor de invatamnat preuniversitar din municipiul  Alexandria pentru anul scolar 
2017-2018.  

Legalitatea proiectului. 

   -prevederile  Legii nr. 1/2011, a educatiei nationale, cu modificarile si completarile 
ulterioare,  care la art. 19 precizeaza: 
 “(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..” 
   La art 61, alin. (1), (2) si (5) din legea sus mentionata se precizeaza: 
 “(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.” 
   -prevederile art. 1 si 2 din OMEN nr. 4228/28.06.2017 privind acordarea titlului de 
Colegiu National, Liceului Pedagogic „Mircea Scarlat” din municipiul Alexandria, judetul 
Teleorman; 
 -prevederile art. 13  din OMEN nr. 6564/13.12.2011 privind aprobarea procedurii de 
atribuire a denumirilor unitatilor de invatamant din sistemul national de invatamant 
preuniversitar care precizeaza: 
 „Art.13.-In alcatuirea  textului denumirii unitatii de invatamant preuniversitar se 
introduc urmatoarele prescurtari si abrevieri, denumite coduri: 
    1.educaţie timpurie: Ed T; 
    a) nivel antepreşcolar: APRE; 
    b) nivel preşcolar: PRE; 
    2. nivel primar: PRI; 
    3. nivel secundar inferior sau nivel gimnazial: GIM; 
    4. nivel secundar superior sau nivel liceal: LIC; 
    a) liceu, filieră teoretică - liceul teoretic: LIC TEO; 
    b) liceu, filieră vocaţională - liceul vocaţional: LIC VOC; 
    c) liceu, filieră tehnologică - liceul tehnologic: LIC TEH; 
    5. învăţământ profesional: PROF; 
    6. învăţământ postliceal: POS; 
    7. învăţământ de artă: AR; 
    8. învăţământ sportiv: SP; 
    9. învăţământ special: SPE; 
    10. învăţământ special integrat: SPEI; 
    11. colegiu: COL; 
    12. colegiu naţional: COL NAT;”  
 -prevederile art.  59, alin. (1) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare :    
 “Modificarea unui act normativ constă în schimbarea expresă a textului unora sau mai 
multor articole ori alineate ale acestuia şi în redarea lor într-o nouă formulare”. 
 Potrivit celor mentionate mai sus consideram ca propunerea Primarului municipiului 
Alexandria cuprinsa in expunerea de motive, este legala, necesara si oportuna, drept pentru care 
s-a intocmit proiectul de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 1 din 08 ianuarie 
2015 privind stabilirea retelei unitatilor de invatamnat preuniversitar din municipiul  
Alexandria pentru anul scolar 2015-2016, proiect de hotarare care impreuna cu intreaga 
documentatie va fi supus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului local al municipiului 
Alexandria. 
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