ROMANIA
JUDETUL VALCEA
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI

-proiect-

H O TA RARE A Nr.
Privitoare la: " Organizarea/reorganizarea retelei scolare a unitatiilor de
invatamant preuniversitar din raza teritoriala a localitatii pentru anul scolar 20212022 in vederea fundamentarii proiectului planului de scolarizare
Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedintn ordinnra astazi
25.11.2020 , la cure purlicipu un nr. de
consilieri din totalul de 15 din cati esle
constituit,
Vazând ca prin 1-I.C.L nr.89/12.11.2020, domnul consilier Chenic Gheorghe
a fost ales presedinte de sedinta"
Luand in discutie referatul de aprobare nr.6548/19.11.2020 prezentat de dl.
Schell Robert-primarul orasului Brezoi, raportul de avizare nl comisilor de
specialitate, precurn si ruporlul de specialitate nr. 6549119.11.2020 intocrnit de
Compartirnentul Juridic, prin care, se propune " Organizarea/reorganizarea retelei
scolare a unitatiilor de invatamant preuniversitar din raza teritoriala a localitatii
pentru anul scolar 2021-2022 in vederea fundamentarii proiectului planului de
scolarizare".
Având în vedere adresa nr.2238 din 17.11.2020 a Liceului Gheorghe Surdu
Brezoi inregistrata la Primaria Oras Brezoi cu nr.6468 din 18.11.2020.
Vazand raportul de avizare al proiectului de hotarare intocmit de secretarul
orasului Brezoi, dat in considerarea situatiei de fllpt relevate de raportul de
specialitate mai sus mentionat
In conformitate cu prevederile art.l9 alin.(4) si art.61 alin.(2), art.94 alin.(2),
lit.d, art.95, alin.(l) lit.o, Cap .III -reteaua scolara -Legea educatiei nationale
nr.1/20 11, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2000, privind

normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata si
O.M.E.N. nr.5090/20 19,
In temeiul art.l29 alin.(l) si (2), lit.d, alin.7, lit.a, 136 alin.(l), art.l96 alin.(l), lit.a
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un nr. de voturi "pentru"
Adopta urmatoarea :
HOTARARE:
Art.l :Se aproba organizarea/reorganizarea retelei scalare a unitatiilor de
invatamant preuniversitar din raza teritoriala a localitatii pentru anul scolar 2021-2022 in
vederea fundamentarii proiectului planului de scolarizare
Art.2:Primarul orasului Brezoi va urmari ducerea la indeplinire a prevederilor
prezentei hotarari.
Art.3: Prezenta hotarare se va comunica astfel :
-Primarului orasului Brezoi ;
-Liceului "Gheorghe Surdu";

Brezoi la 25 noiembrie 2020

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Sandu Nicolae

PRIMARIA BREZOI
JUDETUL VALCEA
NR. 6548119.11.2020
REFERAT DE APROBARE
La proiect de hotarare privind "Organizarea/reorganizarea retelei scolare a
unitatiilor de invatamant preuniversitar din raza teritoriala a localitatii pentru
anul scolar 2021-2022 in vederea fundamentarii proiectului planului de
scolarizare"

Potrivit prevederilor Legii nr. 1/20 Il --- legea educaţiei naţionale idealul
educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi
armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi în
asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea şi
dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru
participarea cetăţenească activă în societate, pentru incluziune socială şi pentru
angajare pe piaţa muncii. statul asigură cetăţenilor româniei drepturi egale de
acces la toate nivelurile şi formele de înv~tţământ preuniversitar şi superior,
precum şi la învăţarea pe tot parcursul vieţii, fără nicio formă de discriminare în
sistemul naţional de învăţământ.
Scopul educaţiei speciale este instruirea şi educarea, recuperarea şi
integrarea şcolară, socială şi profesională a copiilor/elevilor cu deficienţe şi/sau
tulburări ori dificultăţi de învăţare. 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.
Ordinul Ministerului Educatiei si Cercetarii nr. 5599 din 21.09. 2020
'
aproba Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru
învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari,
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.

In anul scolar 2021-2022, in conformitate cu prevederile art.l9 alin.l din
Legea nr.l/20 Il-Legea Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile
ulterioare, Liceul Gheorghe Surdu Brezoi propune urmatoarea organizare a
retelei scolare:

Unitatea de invatamant
Liceul "Gheorghe Surdu", orasul Brezoi

Scoala Gimnaziala, sat Valea lui
orasul Brezoi
Gradinita cu program normal, sat
orasul Brezoi

Unitate cu personalitate
uridica
Structura
Structura
Structura
Structura

PRIMARIA BREZO I
JUDETUL VALCEA
Nr. 6549/19.11.2020
RAPORT DE SPECIALITATE
La proiect de hotarare privind "Organizarea/reorganizarea retelei scalare a
unitatiilor de invatamant preuniversitar din raza teritoriala a localitatii pentru
anul scolar 2021-2022 in vederea fundamentarii proiectului planului de
scolarizare

legea educaţiei naţionale idealul
Potrivit prevederilor Legii nr. 1/20 Il
al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi
armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi în
asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea şi
dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru
participarea cetăţenească activă în societate, pentru incluziune socială şi pentru
angajare pe piaţa muncii. statul asigură cetăţenilor româniei drepturi egale de
acces la toate nivelurile şi formele de învăţământ preuniversitar şi superior,
precum şi la învăţarea pe tot parcursul vieţii, fără nicio formă de discriminare în
sistemul naţional de învăţământ.
Scopul educaţiei speciale este instruirea şi educarea, recuperarea şi
integrarea şcolară, socială şi profesională a copiilor/elevilor cu deficienţe şi/sau
tulburări ori dificultăţi de învăţare. 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 învăţămânC fără personalitate juridică- ca
părţi ale unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică - şi subordonate
aceluiaşi ordonator principal de credite, în condiţiile legii.
Ordinul Ministerului Educaţiei si Cercetarii nr. 5599 din 21.09. 2020
aproba Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru
învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari,
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.
educaţional

In anul scolar 2021-2022, in conformitate cu prevederile art.l9 alin.] din
Legea nr.l/2011-Legea Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile
ulterioare, Liceul Gheorghe Surdu Brezoi propune urmatoarea organizare a
retelei scolare:
Nr.crt.
Unitatea de invatamant
Liceul "Gheorghe Surdu", orasul Brezoi
1.

cu personal
1ca

2.
3.
4.

5.

1Brezoi
nr.1- orasul Brezoi
Gimnaziala, sat Valea lui
orasul Brezoi
Gradinita cu program normal, sat Valea
Stan, orasul Brezoi

Structura
Structura
Structura
Structura

Vazand adresa Liceului Gheorghe Surdu Brezoi nr.2238 din 17.11.2020
inregistrata in cadrul Primariei oras Brezoi nr.6468 din 18.11.2020 prin care se
solicita emiterea proiectului privind" Organizarea/reorganizarea retelei scolare a
unitatiilor de invatamant preuniversitar din raza teritoriala a localitatii pentru
anul scolar 2021-2022 in vederea fundamentarii proiectului planului de
scolarizare".
Pe aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit,
conform procedurilor prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Consiliului Local Brezoi, în vederea supunerii lui spre aprobare, în şedinţa
ordinară a Consiliului Local Brezoi.

Popescup-

Compartiment juridic,

