ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI FRUMUSANI

Nr.401/09.12.2020

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea funcționării rețelei unităților de învățământ pe anul 2021-2022, pe raza
Comunei Frumușani
Consiliul Local al Comunei Frumușani, Jud. Călărași, întrunit in ședință ordinară astăzi
________
Având in vedere:
- Raportul de aprobare si inițiere nr.399/09.12.2020 emis de Dl. Dumitru Ion Viceprimar cu
atribuții de Primar al Comunei Frumușani
- Nota de fundamentare a compartimentului financiar-contabil al aparatului de specialitate al
Primarului nr.400/09.12.2020 privind aprobarea funcționării rețelei unităților de învățământ si a
planului de școlarizare pe anul 2021-2022, pe raza Comunei Frumușani;
- Dispozițiile art.24-28 din Ordinul MENCS nr.5599/2020 pentru aprobarea Metodologiei
privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența
efectivelor de preșcolari şi elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum şi emiterea
avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul
școlar 2021-2022;
- Adresa nr.3851/05.11.2020 emisa de Inspectoratul Școlar Județean Călărași;
- Avizul nr.___________ emis de Inspectoratul Școlar Județean Călărași;
- Prevederile art.19 alin.1 si 4 din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările si
completările ulterioare;
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Frumușani înregistrat
la nr._______;
- Prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administrația
publica;
- Prevederile art.129 alin.3 lit.c), alin.7 lit.a) si al art.196 alin.1 lit.a) din O.U.G nr.57/2019
privind Codul Administrativ;
In temeiul art.136, alin.1, si al art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul
Administrativ

PROPUN:
Art.1 Să se aprobe funcționarea rețelei unităților de învățământ pe anul 2021-2022, pe raza
Comunei Frumușani conform anexei, parte integranta a prezentei hotărâri.
Art.2 Se menține ca neschimbata structura rețelei școlare de pe raza U.A.T. Comuna Frumușani.
Art.3 Primarul Comunei Frumușani va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art.4 Secretarul General al Comunei Frumușani va comunica prezenta hotărâre persoanelor si
autorităților interesate.
Aducerea la cunoștință publica se face prin afișare la sediul Primăriei Comunei Frumușani si
pe site-ul instituției.
p. Primar
DUMITRU ION
................................

Avizat Secretar General
BONCIU-ZANFIRACHI MARIUS
………………………….
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ROMANIA
JUDETUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL FRUMUȘANI
NR. 399/09.12.2020
RAPORT DE FUNDAMENTARE
Subsemnatul Dumitru Ion Viceprimar cu atribuții de Primar al Comunei Frumușani supun
atentiei Consiliului Local Frumușani aprobarea funcționării rețelei unităților de învățământ si a
planului de școlarizare pe anul 2021-2022, pe raza Comunei Frumușani
Luand in considerare:
- Dispozițiile art.24-28 din Ordinul MENCS nr.5599/29.09.2020 pentru aprobarea Metodologiei
privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența
efectivelor de preșcolari şi elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum şi emiterea
avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul
școlar 2021-2022;
- Adresa nr.3851/05.11.2020 emisa de Inspectoratul Școlar Județean Călărași;
Subsemnatul Dumitru Ion Viceprimar cu atribuții de Primar al Comunei Frumușani, pentru
considerentele expuse mai sus, având in vedere oportunitatea si necesitatea acestuia, propun
Consiliului Local Frumușani aprobarea proiectului de hotărâre privind funcționarea rețelei unităților de
învățământ pe anul 2021-2022, pe raza Comunei Frumușani.

p. PRIMAR
DUMITRU ION
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ROMANIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
COMUNA FRUMUŞANI,

INSTITUTIA PRIMARULUI COMUNEI FRUMUSANI
Str. Principala nr.70, Sat Frumușani, Comuna Frumușani
e-mail: primaria_frumusani@yahoo.com
Telefon / Fax : 0242.516.012

Nr.400/09.12.2020
REFERAT DE SPECIALITATE
Având în vedere faptul că prezentul proiect al planului de scolarizare pentru anul 2021-2022 a
fost intocmit cu incadrarea stricta in numarul de posturi aprobat de Inspectoratul Scolar al Judetului
Calarasi si, de asemenea, faptul ca structura preconizata se incadreaza in bugetul calculat conform
costurilor standard in vigoare, corelare la numarul de elevi/prescolari, propun aprobarea proiectului
Planului de Scolarizare pentru perioada 2021-2022.
Analizând prevederile Ordinului MENCS nr.5599/29.09.2020 pentru aprobarea Metodologiei
privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidența
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 2021-2022, respectiv:
Art. 24. - (1) Organizarea retelei scolare a unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat si
particular se realizeaza prin hotarâre a consiliului local sau, dupa caz, a consiliului judetean, cu
avizul conform al inspectoratului scolar/Ministerului Educatiei Nationale, dupa caz.
(2) Obtinerea avizului conform este obligatorie, lipsa acestuia atragând nulitatea hotarârii
consiliului local sau, dupa caz, a consiliului judetean prin care este organizata reteaua scolara.
(3) Organizarea retelei scolare se realizeaza, în ordine, cu respectarea urmatoarelor etape:
a) realizarea proiectului de retea scolara de catre consiliul local/consiliul judetean;
b) transmiterea proiectului de retea scolara, însotit de un raport argumentativ privind
structura retelei scolare propuse sa functioneze în anul scolar urmator, realizat de catre consiliul
local/consiliul judetean, de catre primar/presedintele consiliului judetean, catre inspectoratul
scolar/Ministerul Educatiei Nationale, cu solicitarea de emitere a avizului conform, potrivit
prevederilor legale;
c) transmiterea catre autoritatile administratiei publice locale (primarul si consiliul local,
respectiv presedintele consiliului judetean si consiliul judetean) a listei unitatilor de învatamânt pentru
care se acorda aviz conform, precum si a listei unitatilor de învatamânt pentru care nu se acorda aviz
conform (însotita de un raport care contine motivele neacordarii avizului conform si propuneri privind
organizarea acestora);
d) aprobarea, prin hotarâre a consiliului local sau, dupa caz, a consiliului judetean, a retelei
scolare pe baza avizului conform al inspectoratului scolar/Ministerului Educatiei Nationale.
Pentru emiterea avizului conform privind organizarea retelei scolare a unitatilor de învatamânt
preuniversitar liceal si postliceal special, Ministerul Educatiei Nationale va avea în vedere urmatoarele
criterii:
a) calitatea educatiei furnizate de unitatile de învatamânt preuniversitar corelata cu standardul
national de autorizare/acreditare/evaluare periodica, conform prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr. 75/2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare, prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor
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de autorizare de functionare provizorie a unitatilor de învatamânt preuniversitar, precum si a
Standardelor de acreditare si de evaluare periodica a unitatilor de învatamânt preuniversitar, în vigoare,
precum si ale Hotarârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare
institutionala în vederea autorizarii, acreditarii si evaluarii externe periodice a organizatiilor furnizoare
de educatie, în vigoare;
b) eficienta utilizarii resurselor financiare, materiale si umane, în cazul unitatilor de învatamânt
preuniversitar de stat;
c) respectarea prevederilor legale privind atribuirea de denumiri unitatilor de învatamânt
preuniversitar;
d) respectarea prevederilor legale privind autorizarea de functionare provizorie/acreditarea
unitatilor de învatamânt pentru nivelurile liceal special si postliceal special;
e) respectarea prevederilor art. 19 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare, privind efectivele de copii si elevi ale acestor unitati de învatamânt;
f) respectarea cerintelor standardelor de autorizare de functionare provizorie/acreditare, aprobate
prin Hotarârea Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare
provizorie a unitatilor de învatamânt preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de
evaluare periodica a unitatilor de învatamânt preuniversitar, în vigoare, privind spatiile de învatamânt
în care vor functiona unitati de învatamânt rezultate în urma procesului de reorganizare.
(3) Concomitent cu avizul conform, inspectoratele scolare comunica autoritatilor administratiei
publice locale, respectiv primarului si consiliului local, lista unitatilor de învatamânt pentru activitati
extrascolare, centrelor de excelenta si cluburilor sportive scolare, în vederea includerii acestora în
reteaua scolara.
Deoarece in prezent nu sunt estimate modificari ale efectivelor de elevi, sub limitele prevazute de
legislatia in vigoare, pentru functionarea unitatilor de invatamant cu personalitate juridica existente, nu se
impune reorganizarea retelei scolare pentru anul scolar 2021-2022.
Pe cale de consecinta, luand in considerare situatia ca proiectul planului de scolarizare pentru
anul 2021-2022 respecta prevederile OUG nr.75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata
cu modificari prin Legea nr.87/2006, se impune avizarea favorabila a acestui proiect urmand a fi supus
aprobarii Consiliului Local Frumusani cu ocazia proximei sedinte de lucru.
COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Consilier Superior
TONE CORINA ANISOARA
______________
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