ROMÂNI A
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon/fax: 0235/457050;
Telefon/fax : 0335/780051

HOTĂRÂREA Nr. 2/2018
privind aprobarea menținerii Rețelei școlare a unităților de învățământ
preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, din comuna Rebricea,
județul Vaslui, pentru anul școlar 2018-2019
având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Rebricea, raportul compartimentului de resort
şi raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate;
în conformitate cu:
- prevederile art. 19 si ale art. 61 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile
si completarile ulterioare;
- prevederile art. 232 – 242 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata;
- prevederile Ordinului Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice, 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;
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”d”, alin. (6) lit. ”a” pct. 1, art. 45 alin. (1) şi art.
115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul local al comunei Rebricea, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă mentinerea Retelei scolare a unitatilor de invatamant
preuniversitar de stat, cu personalitate juridica, din comuna Rebricea, judetul Vaslui,
pentru anul scolar 2018-2019, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotarare.
Art.2. Prezenta hotărâre intra in vigoare incepand cu anul scolar 2018 - 2019.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Rebricea, prin
Scoala Gimnaziala nr. 1 Sat Draxeni.
Art.4. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica, prin afisare si se va comunica
Primarului comunei Rebricea, Scolii Gimnaziale nr. 1 Sat Draxeni, Inspectoratului Scolar
Judetean Vaslui si Institutiei Prefectului – judetul Vaslui, in termenul prevazut de lege.

Rebricea, 31 ianuarie 2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Spuza Vasile

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rebricea,
Onu Alina-Elena

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
SECRETAR

Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon 0235/457050; Telefon/fax : 0335/780051

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea menținerii Rețelei școlare a
unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, din
comuna Rebricea, județul Vaslui, pentru anul scolar 2018-2019
Doamnelor şi domnilor,
Proiectul de hotarare, initiat de primarul comunei Rebricea, are la baza prevederile art. 61
alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, care
prevede ca: „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.”
Fata de cele mentionate , se are in vedere, avizul conform acordat de Inspectoratul Scolar
Judetean Vaslui, nr. 4903/15.12.2017, privind reteaua scolara din anul scolar 2018-2019,
menținându-se in acest fel, reteaua scolara de anul trecut, deoarece nu sunt modificări.
Din aceste considerente, se impune aprobarea, prin hotarare de Consiliu local, a retelei
scolare pentru anul scolar urmator.
Cu incadrarea in prevederile art. 36 alin. (2) lit. ”d”, alin. (6) lit. ”a” pct. 1 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,
ale art. 232 – 242 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată și ale Ordinului
Ministerului Educației și Cercetării Științifice, 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, propun adoptarea prezentului proiect de hotarare, motivat de legalitatea si oportunitatea
acestuia, in forma prezentata de initiator.

15 ianuarie 2018
SECRETAR,
p. Onu Alina-Elena

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
PRIMAR

EXPUNERE

DE

MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea menținerii Rețelei școlare a unităților
de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, din comuna
Rebricea, județul Vaslui, pentru anul scolar 2018-2019
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Am inițiat proiectul de hotărare înscris pe ordinea de zi motivat de necesitatea menținerii rețelei
școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, din comuna Rebricea,
județul Vaslui, pentru anul școlar 2018-2019.
Conform art. 19 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare, “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.
Conform art. 61 alin. (1) “Reţeaua şcolară este formată din totalitatea unităţilor de învăţământ
acreditate, respectiv autorizate provizoriu.”
Alin. (2) prevede că “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 Ordinul Ministerului Educației și Cercetării Științifice nr. 5472/2017, anual, autoritățile
administrației publice locale/județene înștiințează în scris inspectoratele școlare, despre menținerea,
respectiv, modificarea rețelei școlare din raza lor de competență.
În cazul menținerii rețelei școlare nemodificate, autoritatea publică locală va transmite
inspectoratului școlar proiectul de rețea școlară și hotărârea de consiliu local, în baza avizului conform al
Inspectoratului Școlar Județean.
Având în vedere faptul că nu există modificări față de anul trecut, în ceea ce privește structura
rețelei școlare, propun aprobarea menținerii aceleiași rețele școlare și pentru anul școlar viitor. Fac
precizarea că pentru anul școlar 2018-2019, Grădinița cu program normal Crăciunești va avea 7
preșcolari iar Grădinița cu program normal Bolați, 7 preșcolari, însă dorim să menținem aceste structuri
deoarece au învățământ primar simultan 4 clase, iar integrarea acestora se va face greu. Nu există
posibilitate de transport a copiilor la altă structură, cea mai apropiată localitate fiind la 3-4 km. Ambele
locații sunt dotate cu mobilier corespunzător, centrală termică, condiții optime de desfășurare a actului
didactic și tot în aceleași clădiri funcționează și învățământul primar.
Așadar, propun aprobarea prin Consiliul Local a rețelei școlare pentru anul școlar urmator, care
va cuprinde ca și în anul școlar precedent 2 școli gimnaziale (Draxeni și Rebricea), 6 școli primare
(Rateșu-Cuzei, Crăciunești, Bolați, Sasova, Tatomirești și Tufeștii de Jos) și 8 grădinițe cu program
normal.
Din aceste considerente, cu incadrarea in prevederile art. 36 alin. (2) lit. ”d”, alin. (6) lit. ”a” pct.1
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare, susţin dezbaterea proiectului de hotărîre înscris pe ordinea de zi şi adoptarea acestuia, în forma
prezentată.

15 ianuarie 2018
PRIMAR,
Ing. Radu Valerică

