ANUNT
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi , 07.02.2018 s-a initiat de catre
primarul comunei Tomesti , dl. VASIU ADRIAN-VIOREL

PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA REŢELEI
ŞCOLARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT
DIN COMUNA TOMESTI, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019
Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei TOMESTI
până la data de 27.03.2018 , ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti , la compartimentul Secretar
comuna , sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI TOMESTI
PROIECT DE HOTARARE Nr._6_/07.02.2017
privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna
Tomesti, pentru anul şcolar 2018-2019
Consiliul local al comunei Tomesti, judeţul Hunedoara;
Având în vedere :
- Expunerea de motive a Primarului comunei Tomesti nr. 3/12 din 07.02.2018, privind aprobarea
reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Tomesti, pentru anul şcolar
2018-2019;
- adresa nr.6908/M/15.12.2017 a Inspectoratului Scolar Judetean Hunedoara prin care ne
transmite ,,avizul conform” privind reteaua unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Comuna
Tomesti, pentru anul şcolar 2018-2019;
În temeiul prevederilor art.19, alin.(4), ale art. 61, alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011,
cu modificările şi completările ulterioare , ale Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5472/2017
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 2018-2019 , ale Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în
administraţia publică, republicată;
În temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.d si alin.6, lit.a, pct.1, precum şi art.45 din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicată, cu completările si modificările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă reteaua scolara a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna
Tomesti, astfel:
Scoala primara Tomesti, unitate de invatamant cu personalitate juridica, cu nivel de
scolarizare primar (cod PRI),cu sediul in comuna Tomesti, strada Principala , nr. 48
Art.2. Finantarea pentru asigurarea desfasurarii in conditii normale a procesului de invatamant se
va face din fonduri alocate de la bugetul de stat si din alte surse, prin bugetul local, potrivit legii.
Art.3. Prezenta hotarare poate fi contestata in termen si potrivit Legii contenciosului
administrativ, Legea nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Scolii Primare Tomesti , Inspectoratului Scolar Judetean
Hunedoara, Primarului comunei Tomesti si Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara .

INITIATOR

AVIZAT
SECRETAR
Giurgiu Sanda

Vasiu Adrian-Viorel

Tomesti 07.02.2018

ROMANIA

COMUNA TOMESTI
PRIMAR

Nr. 3/12 din 07.02.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA REŢELEI ŞCOLARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR DE STAT DIN COMUNA TOMESTI, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara prin adresa nr.908/M/22.11.2017
înregistrată la Primăria comunei Tomesti 969 din 04.12.2017, a solicitat, ca până la data de 12 decembrie
2017, să transmitem propunerile vizând menținerea rețelei școlare sau modificarea acesteia, pentru anul
școlar 2018-2019, în vederea fundamentării proiectului planului de școlarizare.
Potrivit prevederilor art.19, alin.(4), din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările
şi completările ulterioare, „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” .
De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 61, alin.(2) din legea sus menţionată,
„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.”
Conform art.22 din Metodologia 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 2018-2019, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei
Naţionale nr. 5472/2017, ”Organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se
realizează prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, a consiliului judeţean, cu avizul conform al
inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei Naţionale, după caz”.
Primaria comunei Tomesti in urma solicitarii Inspectoratului Scolar Judetean a inaintat
propunerea retelei scolare astfel :
Scoala primara Tomesti, unitate de invatamant cu personalitate juridica, cu nivel de scolarizare primar
(cod PRI), avand certificate de inregistrare fiscala nr.29058299, sigiliu si cont deschis la Trezoreria
mun.Brad.
Scoala primara Obirsa, unitate de invatamant, fara personalitate juridica, denumita structura scolara
arondata, subordonata unitatii scolare Tomesti cu nivel de scolarizare primar (cod PRI).
Avand in vedere ca Scoala Primara Tomesti functioneaza cu un numar de 4 elevi,
Inspectoratul nu mai poate finanta cheltuielile cu salarizarea si functionarea , astfel incat se impune
reducerea unei scoli primare. Tinand cont ca Scoala primara Obirsa are un numar de 11 elevi, s-a emis
avizul conform pentru functionarea acestei scoli in cntinuare .
Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre dezbatere şi adoptare Consiliului
Local al comunei Tomesti un proiect de hotărâre având ca obiect aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a Comunei Tomesti , pentru anul şcolar 2018-2019,
astfel :
Scoala primara Tomesti, unitate de invatamant cu personalitate juridica, cu nivel de scolarizare primar
(cod PRI),cu sediul in comuna Tomesti, strada Principala , nr. 48
Temeiul legal al proiectului de hotărâre îl constituie prevederile art.19, alin.(4), ale art. 61,
alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului
Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5472/2017 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 2018-2019 , ale Legii
nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată .

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel

ROMANIA
COMUNA TOMESTI

PRIMARIA

Nr. 4/12 din 07.02.2018
RAPORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA REŢELEI ŞCOLARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR DE STAT DIN COMUNA TOMESTI, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019
Proiectul de hotărâre supus spre dezbatere şi adoptare Consiliului Local al Comunei Tomesti îşi
are sediul reglementării juridice în cuprinsul prevederilor art.19,alin.(4), ale art. 61, alin.(2) din Legea
educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Educaţiei
Naţionale nr. 5472/2017 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 2018-2019 , ale Legii nr. 52/2003 privind transparenta
decizională în administraţia publică, republicată .
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara prin adresa nr.908/M/22.11.2017
înregistrată la Primăria comunei Tomesti 969 din 04.12.2017, a solicitat, ca până la data de 12 decembrie
2017, să transmitem propunerile vizând menținerea rețelei școlare sau modificarea acesteia, pentru anul
școlar 2018-2019, în vederea fundamentării proiectului planului de școlarizare.
Organizarea reţelei şcolare este procesul de stabilire a unităţilor de învăţământ preuniversitar
autorizate/acreditate de stat şi particular care vor funcţiona în anul şcolar următor pe raza unităţii
administrativ-teritoriale respective.
În conformitate cu prevederile art. 61, alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, „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 …”, iar conform prevederilor art.19, alin.(4) din cuprinsul aceluiaşi act normativ,
„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.”
Conform art.22 din Metodologia 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 2018-2019, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr.
5472/2017, ”Organizarea reţelei şcolare a unităţilor de invăţământ preuniversitar de stat se realizează prin
hotărâre a consiliului local sau, după caz, a consiliului judeţean, cu avizul conform al inspectoratului
şcolar/Ministerului Educaţiei Naţionale, după caz”.
Concomitent cu avizul conform, competenţa adoptării prezentului proiect de hotărâre aparţine
autorităţii deliberative, respectiv Consiliului Local al comunei Tomesti .
VICEPRIMAR,
Tamas Octavian-Tiberiu

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA

COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL
Comisia de specialitate pentru invatamant,
sanatate, cultura, protectie sociala, activitati
sportive si de agrement
Nr. 5/12 din 27.03.2018

AVIZ
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA REŢELEI ŞCOLARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR DE STAT DIN COMUNA TOMESTI, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019

Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala,
activitati sportive si de agrement luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea
reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Tomesti, pentru
anul şcolar 2018-2019, constată că proiectul de hotărâre reglementează în spiritul legii
probleme de interes local care sunt legale, oportune si temeinice , initiat in baza
prevederilor art.19,alin.(4), ale art. 61, alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr.
5472/2017 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 .
Pentru aceste considerente, avizează favorabil proiectul de hotărâre şi propune
Consiliului local al comunei Tomesti, sa-l dezbata si să-l adopte în forma prezentată.

Presedinte TABAC CORINA
Membru
TAMAS OCTAVIAN-TIBERIU
BORZA TRAIAN

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA

__________________
__________________
__________________

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI TOMESTI
HOTARAREA Nr._12 /2018
PRIVIND APROBAREA REŢELEI ŞCOLARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR DE STAT DIN COMUNA TOMESTI, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019
Consiliul local al comunei Tomesti, judeţul Hunedoara;
Tinand cont de proiectul de hotarare nr. 6 /07.02.2018 initiat de primarul comunei Tomesti prin care
propune aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Tomesti,
pentru anul şcolar 2018-2019 precum si de Expunerea de motive a Primarului comunei Tomesti nr. 3/12
din 07.02.2018, privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din
Comuna Tomesti, pentru anul şcolar 2018-2019;
Luand in considerare raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei
Tomesti inregistrat sub nr. 4/12/07.02.2018 cu privire la aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Tomesti, pentru anul şcolar 2018-2019, precum si avizul
favorabil al comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati
sportive si de agrement din cadrul Consiliului local Tomesti nr. 5/12 din 27.03.2018 ;
In conformitate cu Adresa nr.6908/M/15.12.2017 a Inspectoratului Scolar Judetean Hunedoara prin
care ne transmite ,,avizul conform” privind reteaua unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din
Comuna Tomesti, pentru anul şcolar 2018-2019;
În temeiul prevederilor art.19, alin.(4), ale art. 61, alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011,
cu modificările şi completările ulterioare , ale Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5472/2017
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 2018-2019 , ale Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în
administraţia publică, republicată;
În temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.d si alin.6, lit.a, pct.1, precum şi art.45 din Legea
administraţiei publice locale, republicată, cu completările si modificările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă reteaua scolara a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna
Tomesti, astfel:
Scoala primara Tomesti, unitate de invatamant cu personalitate juridica, cu nivel de
scolarizare primar (cod PRI),cu sediul in comuna Tomesti, strada Principala , nr. 48
Art.2. Finantarea pentru asigurarea desfasurarii in conditii normale a procesului de invatamant se
va face din fonduri alocate de la bugetul de stat si din alte surse, prin bugetul local, potrivit legii.
Art.3. Prezenta hotarare poate fi contestata in termen si potrivit Legii contenciosului
administrativ, Legea nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Scolii Primare Tomesti , Inspectoratului Scolar Judetean
Hunedoara, Primarului comunei Tomesti si Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara .
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
Borza Traian

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
GIURGIU SANDA

Tomesti la 28.03.2018
Notă : - Prezenta hotărâre a fost adoptată cu cvorumul de ____voturi “pentru” , din 9 consilieri în funcţie
; ________voturi “contra” ; ________voturi “abţineri’ , votul fiind liber .

