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

Tiream pentru anul şcolar 2019 – 2020 

 
Având în vedere prevederile art.63, alin.(1) lit. d) şi ale alin.(5) lit. d) din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 Văzând solicitarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare făcută prin adresa nr. 
5762/26.10.2018 privind reorganizarea  reţelei şcolare  din comuna Tiream, pentru anul şcolar  
2019 – 2020, în vederea emiterii avizului conform, 
 Având în vedere raportul de specialitate  privind necesitatea emiterii uni proiect de 
hotărâre pentru organizarea reţelei şcolare  a unităţilor de învăţământ preuniversitar din 
comuna Tiream nr. 2368/ 22.11.2018,  expunerea de motive a primarului comunei Tiream, în 
calitate de iniţiator,înregistrată sub nr. 2639/03.12.2018 ; 
 În conformitate cu prevederile art.61 alin.(1) şi (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, modificat şi completat prin Ordinul .M.E.N.,Nr.3283 /2012 şi Ordinul M.E.N. 
nr.5461/2018; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
  În temeiul prevederilor art. 36 alin. alin. (6), lit. a), pct.1 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În baza  prevederilor art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul local al comunei Tiream, 

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 2019 - 2020, 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 specialitate 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  5  decembrie  2018  
 

I N I Ţ I A T O R, 
PRIMAR: 

dl.Tar  Nicolae 
 
Red.Tehn.G.M. 
2Ex. 
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 NOTĂ DE FUNDAMENTARE  
 privind  organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din 

comuna Tiream pentru anul şcolar 2019 – 2020 

 
           În conformitate cu prevederile art. 61 alin.(1)  din  Legea  educaţiei naţionale nr.1/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare,”Rreţeaua scolara este formata din totalitatea 
unitatilor de invatamant acreditate, respectiv autorizate provizoriu”,iar potrivit prevederilor 
art.61 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale  nr.1/2011,”  Reteaua şcolară a unităţilor de 
învaţământ de stat si particular preuniversitar se organizează de catre 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. 5762/26.10.2018  prin 
care  se solicită  emiterea  şi înaintarea până la data de  11 decembrie 2018, a unui proiect  
de hotărâre  privind   organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat  din comuna Tiream pentru anul şcolar 2019 – 2020, în conformitate cu prevederile art.61, 
alin.(2) din Legea nr.1/2011 a  educaţiei naţionale, a Legii nr.215/2001 a administraţiei publice 
locale /R/A, a Ordinului M.E.N.nr.5235/02.10.2018 pentru aprobarea  Metodologiei  privind  
fundamentarea  cifrei de şcolarizare pentru învăţământul  preuniversitar  de stat , evidenţa  
efectivelor  de preşcolari  şi elevi şcolarizaţi  în unităţile  de învăţământ  particular , precum şi 
emiterea avizului conform  în vederea organizării reţelei  unităţilor de învăţământ 
preuniversitar  pentru anul şcolar 2019 -2020,  
 Date fiind prevederile legale enunţate mai sus şi în  temeiul art. 36 alin. (6) lit. a), pct.1, 
precum şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate, cu 
modificările şi completările ulterioare, propun spre dezbaterea şi aprobarea consiliului local  
proiectul de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar din comuna Tiream pentru anul şcolar 2019 – 2020, 
 

 În temeiul prevederilor art. 44 alin.(2) din OG nr.35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, coroborate cu cele 
ale art. 45 alin.(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

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

preuniversitar din comuna Tiream pentru anul şcolar 2019 – 2020 
 

             Tiream, la 3  decembrie 2018 
 

                                                                           Primar , 
dl.Tar Nicolae 

 
 
 

 
Red. T.N. 
The. G.M. 
2. Eex.  



 


