
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE                                                                                                                    
COMUNA  TIREAM 
      - P R I M A R  -                                                                                                                                 
Nr.3662 din 10.12.2019 
 
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din comuna 

Tiream pentru anul şcolar 2020 – 2021 
 

Având în vedere  solicitarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare făcută prin adresa nr. 
5409/18.10.2019  privind reorganizarea  reţelei şcolare  din comuna Tiream, pentru anul şcolar  2020 
– 2021, în vederea emiterii avizului conform, 
 Având în vedere  referatul de aprobare(raport argumentativ) al primarului comunei Tiream, 
înregistrat sub nr. 3633/09.12.2019, în calitate de iniţiator, raportul de specialitate al secretarului 
general al comunei Tiream, la proiectul de hotărâre ,înregistrată sub nr. ….……. 
/………..20…..; 
 În conformitate cu prevederile art.61 alin.(1), lit.a)  şi alin.(2) din  Legea  educaţiei naţionale 
nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prevederilor art. 5 ,lit. b) din  
Ordinul Ministerul Educaţiei si Cercetării  nr. 6564 /2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a 
denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar,cu modificările 
şi completările ulterioare ; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
  În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) ,coroborate cu prevederile alin.(7) ,lit.a) 
din  OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 În temeiul  prevederilor art. 139, alin.(1) , art.154,alin.(1), art.196,alin.(1) ,lit.a) din  O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ , 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
      

 Art.1. - Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din 
comuna Tiream pentru anul şcolar 2020 - 2021, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre . 

Art.2.- Pentru unităţile de învăţământ din raza comunei Tiream se atribuie denumirile  cuprinse 
în Anexa  la Avizul conform nr. ............/................201 _  al Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu 
Mare, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.                                                                                         
 Art.3.- Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
comunei Tiream, compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Tiream, directorul coordonator al unităţilor de învăţământ din raza comunei Tiream.                                                                                                                                      
 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Satu Mare, Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Satu Mare şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Tiream. 

Tiream, la  10  decembrie  2019  
 
                          I N I Ţ I A T O R                                                     Avizat pentru legalitate: 
                               PRIMAR ,                                                 Secretar general UAT Tiream                                                       
                           dl. Tar Nicolae                                                       jr.Maria GRIGORAŞ 
 
 
 
 
 
Red./Tehn.G.M.                                                                                                                                                                                                      
2.Ex.  



 

R O M Â N I A 
COMUNA TIREAM 
JUDEŢUL SATU MARE 
- P R I M A R -                    
Nr. 3633 din 09.12.2019 
 
 
 

 REFERAT DE APROBARE  
(raport argumentativ)) privind  organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar din comuna Tiream pentru anul şcolar 2020 – 2021 
 

           În conformitate cu prevederile art. 61 alin.(1) ,lit.a) şi alin.(2)  din  Legea  educaţiei naţionale 
nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,”Rreţeaua scolară  este formată din totalitatea 
unităţilor de învăţământ acreditate, respectiv autorizate să funcţioneze provizoriu „,iar potrivit 
prevederilor art.61 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale  nr.1/2011,”  Reţeaua şcolară a unităţilor de 
învaţământ de stat si particular preuniversitar se organizează de către autoritatile administratiei 
publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare “. 

Potrivit prevederilor art.5 ,lit.b) din  Anexa  la Ordinul Ministrului  Educaţiei si Cercetării  nr. 
6564/2011, privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din 
sistemul naţional de învăţământ preuniversitar,” atribuirea de denumire pentru unităţile de învăţământ 
de stat si particular se realizează de către consiliile locale, prin hotărâre, pentru unităţile de 
învăţământ din raza lor teritoriala”. 
 Văzând adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare  nr. 5409/18.10.2019  prin care  se 
solicită  emiterea  şi înaintarea, până la data de  11 decembrie 2019, unui proiect  de hotărâre  privind   
organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat  din comuna Tiream  
pentru anul şcolar 2020 – 2021, în conformitate cu prevederile art.61, alin.(2) din Legea nr.1/2011 a  
educaţiei naţionale, a O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, a OMEN nr.5090/ 30.08.2019 
privind   Metodologia pentru fundamentarea    cifrei de şcolarizare  şi emiterea avizului conform  în 
vederea  organizării  reţelei unităţilor de învăţământ  preuniversitar pentru anul şcolar 2020 -2021; 

Date fiind prevederile legale enunţate mai sus şi în conformitate cu prevederile art. 129, alin. 
(2), lit. d) ,coroborate cu prevederile alin.(7) ,lit.a) din  OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 În temeiul  prevederilor art. 139, alin.(1) , art.154,alin.(1), art.196,alin.(1) ,lit.a) din  O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ , 

 În conformitate  cu  prevederilor art. 136 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, 

             INIŢIEZ     
proiectul de hotărâre privind  organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar din comuna Tiream pentru anul şcolar 2020 – 2021, 
 

Tiream, la 9 decembrie 2019  
INIŢIATOR PROIECT: 

Primar , 
dl. Tar Nicolae 

 
 

Red T.N.. 
Tehn.G.M. 
2Ex. 

 
 
 
 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL SATU MARE 
PRIMARIA COMUNEI TIREAM 
- Cabinetul secretarului –  
Nr. 3765 din 19.12.2019 
 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

  privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din comuna 
Tiream pentru anul şcolar 2020 – 2021 

 
             Compartimentul de resort din cadrul aparatului  de specialitate al primarului  
comunei Tiream, prin jr.Grigoraş Maria, în temeiul prevederilor art.136, alin. (8), lit.b) şi alin.(10) din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, formulez prezentul raport cu privire la  proiectul de 
hotărâre  referitor la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din comuna 
Tiream pentru anul şcolar 2020 – 2021, iniţiat de către  dl.Tar Nicolae, primarul comunei Tiream.  
 Având în vedere faptul că  pentru aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar  din comuna Tiream pentru anul 2020 -2021, autorităţile administraţiei publice locale, 
respectiv Primarul şi Consiliul local  erau ţinute de  îndeplinirea prevederile art. 61 alin.(1) din  Legea  
educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora reţeaua şcolara 
este formata din totalitatea instituţiilor  de învăţământ acreditate, respectiv autorizate provizoriu”,iar 
potrivit prevederilor art.61 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale  nr.1/2011,”  Reţeaua şcolară a 
unităţilor de învăţământ de stat si particular preuniversitar se organizează de către autorităţile 
administraţiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare “. 
 La solicitarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare  comunicată cu adresa nr.5409 
/18.10.2019, înregistrată la Primăria comunei Tiream sub nr.3233/30.10.2019,  prin care  se solicită  
emiterea  şi înaintarea ,până la data de  11 decembrie 2019, proiectului de hotărâre  privind  
organizarea reţelei şcolare din comuna Tiream, pentru anul şcolar 2020 – 2021, în vederea emiterii 
avizului conform.  
          Prin adresa nr.3233 din 10.12.2019  a  fost comunicat I.S.J. Satu Mare Proiectul de hotărâre  
privind  organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din comuna Tiream 
pentru anul şcolar 2020 – 2021, însoţit de anexa şi  Referatul de aprobare (raportul argumentativ) cu 
solicitarea  de a emite Avizul conform. 
 Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare  prin adresa nr. 6116/16.12.2019,  înregistrată la 
Primăria comunei Tiream sub nr.3762/19.12.2019, înaintează  Avizul conform pentru reţeaua şcolară 
a comunei Tiream pentru anul şcolar 2020 -2021 . 

 Date fiind prevederile legale enunţate mai sus şi în conformitate cu prevederile art. 129, alin. 
(2), lit. d) ,coroborate cu prevederile alin.(7) ,lit.a) din  OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, şi 
având în vedere Avizul conform  înaintat de I.S.J. Satu Mare, 
 În temeiul  prevederilor art. 139, alin.(1) , art.154,alin.(1), art.196,alin.(1) ,lit.a) din  O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ ,proiectul de hotărâre  poate fi  supus spre analiza şi 
aprobarea   Consiliului local al comunei Tiream , în cadrul şedinţei din data de 23. decembrie 2019. 

 
        Tiream, la  19 decembrie 2019. 
  

Secretar general al comunei Tiream, 
jr. Maria Grigoraş. 

 
 
 

Rred.G.M. 
Tehn.G.M. 
2.Ex. 


