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H O T A R AR E A Nr. 101 

Privitoare la: " Organizarea/reorganizarea retelei scolare a unitatiilor de 
invatamant preuniversitar de stat si particular din raza teritoriala a localitutii 
Brezoi pentru anul scolar 2023-2024 in vederea emiterii avizului conform si a 
fundamentarii planului de scolarizare" 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, întrunit in sedinta ordinara astazi 
24.11.2022 , la care participa un nr. de consilieri din totalul de 15 din c8ti este 
constituit, 

Vazând ca prin H.C.L. nr.57/29.09.2022 domnul consilier local Dulcea Dumitru 
Eugen fost ales presedinte de sedinta; 

Luand in <liscutie referatul de aprobare nr. 7 484/18.11.2022 prezentat de dl. 
Schell Robert-primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisilor de 
specialitate, precum si raportul de specialitate nr.7485/18.11.2022 întocmit de 
Compartimentul Juridic, prin care, se propune " Organizarea/reorganizarea retelei 
scalare a unitatiilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din raza 
teritoriala a localitatii Brezoi pentru anul scalar 2023-2024 in vederea emiterii 
avizului conform si a fundamentarii planului de scolarizare". 

Având în vedere adresanr.2927 din 18.11.2022 a Liceului Gheorghe Surdu din 
Brezoi si adresa nr.6277 din 18 .11.2022 a Inspectoratului Scalar Judetean V aleea. 

In conformitate cu prevederile art.19, art.61 alin.2 din Legea Educatiei 
Nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, art.26, art.28 din 
Metodologia pentru fundamentarea cifrei de scolarizare si emiterea avizului conform 
in vederea organizarii retelei unitatiilor de invatamant preuniversitar pentru anul 
scolar 2023-2024, aprobata prin ordinul Ministerului Educatiei nr.6217/09.11.2022, 



art.5 aşin.l din OUG nr.75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, ale Legii 
nr.24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative, republicata si 

In temeiul art.129 alin.(1) si (2), lit.d, alin.7, lit.a, 136 alin.(1), aii.139, art.196 
alin.(1 ), lit.a OUG nr.57 /2019 privind Codul administrativ, cu un nr. de voturi 

Adopta urmatoarea : 

HOT ARARE: 

Art.1 :Se aproba organizarea/reorganizarea retelei scolare a unitatiilor de 
invatamant preuniversitar de stat si paiiicular din raza teritoriala a localitatii Brezoi 
pentru anul scolar 2023-2024 in vederea emiterii avizului conform si a fundamentarii 
planului de scolarizare. 

Art.2:Primarul orasului Brezoi va urmari ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotarari. 

Art.3 :Prezenta hotarare se va comunica astfel : 
-Primarului orasului Brezoi ; 
-Liceului "Gheorghe Surdu"; 
-Inspectoratului Scolar General Valcea. 

INITIATOR 
PRIMAR 

Brezoi la 24 noiembrie 2022 

Intocmit 
Consilier Juridic 
Popescu Ramona 

ţ .. 
' l 

Avizat pentru legalitate 
SECRET AR GENERAL, 

Sandu Nico~ ~<" 



PRIMARIA BREZOI 
JUDETUL V ALCEA 
NR7484/l 8.l l.2022 

La proiect de hotarare privind " Organizarea/reorganizarea retelei scolare a 
unitatiilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din raza teritoriala 
a localitatii Brezoi pentru anul scolar 2023-2024 in vederea emiterii avizului 
conform si a fundamentarii planului de scolarizare" 

Potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011 - 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 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 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 Educaţiei si Cercetarii nr. 621 7 din 09 .11.2022 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 2023-2024. 



In anul scolar 2023-2024, in conformitate cu prevederile art.19 alin. I din 
Legea nr.1/20 I I-Legea Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile 
ulterioare, Liceul Gheorghe Surdu Brezoi propune urmatoarea organizare a 
retelei scolare: 

2. 

3. 
4. 
5. 

Scoala Gimnaziala, sat Valea lui Stan, 
orasul Brezoi 
Scoala Primara, nr. l ,oras Brezoi 
Gradinita cu Pro ram Normal, oras Brezoi 
Gradinita cu Program Normal, sat Valea lui 
Stan, oras Brezoi 

·uridica 
Structura 

Structura 
Structura 
Structura 

Art.61 din legea nr. 1/2011 - legea educaţiei naţionale prevede ca: 

(I) Reţeaua şcolară este formată din totalitatea unităţi I or de învăţământ 

acreditate, respectiv autorizate provizoriu. 

(2) Reţeaua şcolară a unită.ţilor 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. 

Vazand adresa Liceului Gheorghe Surdu din Brezoi nr.2927 din I8.l l.2022 
care în conformitate cu art.19 alin.I din Legea nr.1/2001 -Legea Educatiei 
Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare, propun organizarea retelei 
scolare pentru anul scolar 2023-2024, 

Avand în vedere adresa Inspectoratului Scolar Judetean Valcea nr.6277 din 
18.11.2022 prin care ni se solicita proiectul privind organizarea/reorganizarea 
retelei scolare a unitatiilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din 
raza noastra teritoriala pentru anul scolar 2023-2024, in vederea emiterii 
avizului conform si a fundamentarii planului de scolarizare. 



Pe aceste considerente, solicitam Inspectoratului Scolar Judetean Valcea 
emiterea avizului conform si a fundamentarii planului de scolarizare propus. 



PRIMARIA BREZO I 
JUDETUL V ALCEA 
Nr. 7485/18.11.2022 

La proiect de hotarare privind " Organizarea/reorganizarea retelei scolare a 
unitatiilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din raza teritoriala 
a localitatii Brezoi pentru anul scolar 2023-2024 in vederea emiterii avizului 
conform si a fundamentarii planului de scolarizare" 

Potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011 - 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 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 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. 6217 din 09.11.2022 
' 

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 2023-2024. 



In anul scolar 2023-2024, in conformitate cu prevederile art. I 9 alin. I din 

ulterioare, Liceul Gheorghe Surdu Brezoi propune urmatoarea organizare a 
retelei scolare: 

Nr.crt. Unitatea de invatamant 
1. Liceul "Gheorghe Surdu", orasul Brezoi Unitate cu personalitate 

--· 
juridica 

·-· 

2. Scoala Gimnaziala, sat Valea lui Stan, Structura 
orasul Brezoi 

3. Scoala Primara, nr. I ,oras Brezoi Structura 
4. Gradinita cu Program Normal, oras Brezoi Structura 
5. Gradinita cu Program Normal, sat Valea lui Structura 

Stan, oras Brezoi 

Vazand adresa Liceului Gheorghe Surdu din Brezoi nr.2927 din 18.11.2022 
care în conformitate cu art. I 9 alin. I din Legea nr.1/200 I -Legea Educatiei 
Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare, propun organizarea retelei 
scolare pentru anul scolar 2023-2024, 

Avand in vedere adresa Inspectoratului Scolar Judetean Valcea nr.6277 din 
18.11.2022 prin care ni se solicita proiectul privind organizarea/reorganizarea 
retelei scolare a unitatiilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din 
raza noastra teritoriala pentru anul scolar 2023-2024, in vederea emiterii 
avizului conform si a fundamentarii 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. 

Compartiment juridic, 
Popescu Ramona 
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Prin prezenta, vă informăm cu privire la intrarea în vigoare a Metodologiei privind 

antepreşcolari/preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea 
avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învă[ământ preuniversitar pentru anul şcolar 
2023-2024, aprobată. prin Ordinul Ministmlui Educaţiei nr. 6217 /2022 publicat în M.0. 1107 /2022. 

În conformitate cu prevederile capitolului III, secţiunea a 3~a a Metodologiei privind 
fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, eviden[a efectivelor de 
antcpreşcolari/ preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum si emiterea 
avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul 
şcolar 2023-2024, aprobată prin O.M.E. nr. 6217/2022 publicat în M.0. 1107/2022, vă rugăm să ne 
comunicaţi proiectul privind organizarea/ reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular din raza dumneavoastră teritorială, pentru anul şcolar 2023-
2024, în vederea emiterii avizului conform şi a fundamentării planului de şcolarizare. 

Vă comunicam faptul că, pentru emiterea avizului conform, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea 
va ţine cont de următoarele criterii (a1·t. 28 din Metodologie): 

calitatea educaţiei; 
asigurarea finanţării de bază pentru toţi copiii/elevii din învăţământul preuniversitar de stat şi 
particular, conform legislaţiei în vigoare; 
eficienţa utilizării resurselor financiare, materiale şi umane; 
încadrarea cheltuielilor unităţii de Învăţământ de stat în fondurile alocate pentl'u 
finanţarea de bază şi în numărul de posturi didactice, didactice-auxiliare si nedidactice aprobate 
acesteia de către ISJ Vâlcea; 
respectarea prevederilor ut.19, art.46 alin(6) şi art 47 din Legea Educaţiei Naţionale 
nr.112011, cu modificările şi completările ulterioare, privind efectivele de copii şi elevi ale 
acestor unităţi de învăţământ. 

Proiectul de reţea şcolară, transmis în vcdcrna emiterii avizului conform, trebuie Însoţit şi de 
un raport argumentativ privind structura reţelei şcolare propuse să funcţioneze în anul şcolar 
următor. 

Potrivit prevederilor art. 61 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi art.27 alin (1) din OME 6217 /2022, reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular se organizează anual de către autorităţile administraţiei publice locale, 
cu avizul conform al inspectoratelor şcolare. 

Obţinerea avizului conform este obligatorie, fiind expres prevazut de lege, iar lipsa sa atrage 
nulitatea actului administrativ de autoritate (art. 26 alin. 2). 

Astfel, vă rugăm să transmiteţi propunerile privind organizarea reţelei şcolare din aria 
dumneavoastră de competenţă (inclusiv rapoai1ele argumentative) până la data de 09 decembrie 2022. 

Vă asigurăm deJn~ţ~fl:~lJ;}·'P~~tră colaborare . 
. ,• ·:·:;. ····!·:/;~\ '·,\, 

Inspector Ş~olm.:··G· ~neral, . ! J'i. \ .f. 

Prof Andrernnu, Mll:aelC){,l>iJi~-f? 
\ \ . ,) ' ..,.,. ... , ·,<:~'l>~:~tf/ > 

B-dul Nicolae Bălces.t4, nr, 3Q; · / / 
240192, Rm. Vâlcea 
Tel:+40(0)350431571 /Fax: +40(0)350431576 
https://isjvalcea .ro 

Reţea şcolară-plan şcolarizare 

Inf. Cojocaru Cătălin 



LICEUL "q:H!E~S'V<gff)'V'', oraş BREZOI, judeţul VÂLCEA 
Tel/Fax: 0250 778 231, str. Panduri, nr. 27, C.I.F. 2541940 

e-mail: liceul brezoi@yahoo.com 
Website: www.Iiceulbrezoi.ro 

Către: 

CONSILIUL LOCAL BREZOI 
Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA ORASULUI BREZOI , 

În conformitate cu prevederile art. 61, alineatul 2 din Legea nr. 1 / 2011 -

Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere 

Metodologia pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi emiterea avizului conform în 

vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 

2023-2024, aprobată prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 6217 / 09.11.2022, 

propunem emiterea proiectului privind organizarea/reorganizarea reţelei şcolare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar din raza teritorială a localităţii pentru anul 

şcolar 2023-2024, în vederea fundamentării proiectului planului de şcolarizare. 

Referitor la criteriile de Ia art. 26 din Metodologie pentru emiterea avizului 

conform privind organizarea reţei şcolare, facem următoarele precizări: 

4- Calitatea educaţiei furnizate de unitatea noastră de învăţământ este corelată cu 

standardul naţional de autorizare/acreditare conform prevederilor art. 5 alin. (1) 

din OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 

,~ Calitatea educaţiei - rata de promovare a examenului de bacalaureat în ultimii 3 

ani este de 91,5 %; 

'" Asigurarea finanţării de bază pentru toţi copiii/ elevii s-a realizat conform 

legislaţiei în vigoare; 

·~ Bugetul alocat unităţii de învăţământ pe baza costului standard per elev, în anul 

2022, cheltuieli de personal, este de 6.260.085 lei, sumă ce permite încadrarea 

cheltuielilor unităţii în fondurile alocate pentru finanţarea de bază; 

'~ Proiectul respectă prevederile art.19 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, privind efectivele de copii şi elevi. 
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LICEUL "<}:Jl!EO<J((i:Jl!ESVCJ(<})'lJ', oraş BREZOI, judeţul VÂLCEA 
Tel/Fax: 0250 778 231, str. Panduri, nr. 27, C.I.F. 2541940 

e-mail: liceul brezoi@yahoo.com 
Website: www.liceulbrezoi.ro 

În anul şcolar 2023-2024, în conformitate cu prevederile art.19, alineatul 1 din 

Legea nr. 1 / 2011 - Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările 

ulterioare, propunem următoarea organizare a reţelei şcolare: 

cu personalitate juridică, cu următoarele structuri arondate: 

1. Şcoala Gimnazială, sat Valea lui Stan, oraş Brezoi; 

2. Şcoala Primară nr. 1, oraş Brezoi; 

3. Grădiniţa cu Program Normal, oraş Brezoi; 

4. Grădiniţa cu Program Normal, sat Valea lui Stan, oraş Brezoi; 
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