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JUDETUL BRAILA 
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H O T A R A R E A  NR.39 
Din 24 Iunie  2013 

 
              Privind: aprobarea  reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza  comunei 
Romanu, judetul Braila si a planului de scolarizare  pentru  anul şcolar 2013 - 2014 
 
               Având în vedere :                                                                                                                                                                          
-Adresele nr.155/11.02.2013 ,1791/28.12.2012 si nr.6878/18.07.2013 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, prin care se 
solicită avizul de functionare si propunerile privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat de pe raza comunei Romanu, începând cu anul şcolar 2013 – 2014 , în conformitate  prevederile art.19 din Legea 
nr.1/2011  si adresei nr.1791/29.12.2012 a Scolii cu cls.I-VIII Romanu; 
 Expunerea de motive a Primarului comunei Romanu,judetul Braila; 
            Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 
 In conformitate cu art.19 si 61 din Legea nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare privind Legea Educatiei 
Nationale si prevederile art.17,cap.V din Anexa la OMECTS  nr.6212/13.11.2012 privind aprobarea metodologiei pentru 
fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 
2013-2014si a Hotararii Consiliului de Administratie al Inspectoratului Scolar judetean Braila din 29.01.2013;  
 In conformitate cu Legeanr.87/2006 pentru aprobarea cu completari si modificari a OUG nr.75/2005 privind 
asigurarea calitatii educatiei; 
 Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 
 In baza art.36 alin.1,2 lit.d si alin.6 alit.a,pct.1 din Legea nr.215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicata,privind administratia publica locala,cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 
                                                                               H O T A R A S T E : 
 
 
 Art.1. Se aproba  reţeaua şcolara a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza  comunei Romanu, începând 
cu anul şcolar 2013-2014 dupa cum urmeaza: 
                    1. Scoala gimnaziala Romanu cu nivel primar,gimnazial 
                    2. Gradinita cu program normal sat Romanu cu nivel prescolar 
                    3. Gradinita cu program normal sat Oancea cu nivel prescolar 
 Art.2. Se aproba planul de scolarizare pentru anul scolar 2013-2014 a Scolii gimnaziale  Romanu conform anexei care 
face parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art.3. Se imputerniceste d-ul Vasilache Dumitru ,primarul comunei Romanu pentru aducerea la indeplinire a 
prezentei hotarari. 
 Art.4. D-ul Secretar de comuna va comunica Inspectoratului judetean Braila,Institutiei Prefectului judetului Braila si 
tuturor persoanelor interesate. 
 
 
 
                               Presedinte de sedinta,                                                             Contrasemneaza, 
                                Chihaia Dan Lucian                                                               Secretar comuna, 
                                                                                                                    Zainea Cristian George 
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                                                                             PROIECT  DE  HOTARARE 
                                                                                      Din  24.07.2014 
 
              Privind: aprobarea  reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza  comunei 
Romanu, judetul Braila si a planului de scolarizare  pentru  anul şcolar 2013 - 2014 
 
               Având în vedere :                                                                                                                                                                          
-Adresele nr.155/11.02.2013 ,1791/28.12.2012 si nr.6878/18.07.2013 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, prin care se 
solicită avizul de functionare si propunerile privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat de pe raza comunei Romanu, începând cu anul şcolar 2013 – 2014 , în conformitate  prevederile art.19 din Legea 
nr.1/2011  si adresei nr.1791/29.12.2012 a Scolii cu cls.I-VIII Romanu; 
 Expunerea de motive a Primarului comunei Romanu,judetul Braila; 
            Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 
 In conformitate cu art.19 si 61 din Legea nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare privind Legea Educatiei 
Nationale si prevederile art.17,cap.V din Anexa la OMECTS  nr.6212/13.11.2012 privind aprobarea metodologiei pentru 
fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 
2013-2014si a Hotararii Consiliului de Administratie al Inspectoratului Scolar judetean Braila din 29.01.2013;  
 In conformitate cu Legeanr.87/2006 pentru aprobarea cu completari si modificari a OUG nr.75/2005 privind 
asigurarea calitatii educatiei; 
 In baza art.36 alin.1,2 lit.d si alin.6 alit.a,pct.1 din Legea nr.215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicata,privind administratia publica locala,cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 
                                                                            H O T A R A S T E : 
 
 
 Art.1. Se aproba  reţeaua şcolara a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza  comunei Romanu, începând 
cu anul şcolar 2013-2014 dupa cum urmeaza: 
                    1. Scoala gimnaziala Romanu cu nivel primar,gimnazial 
                    2. Gradinita cu program normal sat Romanu cu nivel prescolar 
                    3. Gradinita cu program normal sat Oancea cu nivel prescolar 
 Art.2. Se aproba planul de scolarizare pentru anul scolar 2013-2014 a Scolii gimnaziale Romanu conform anexei care 
face parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art.3. Se imputerniceste d-ul Vasilache Dumitru ,primarul comunei Romanu pentru aducerea la indeplinire a 
prezentei hotarari. 
 Art.4. D-ul Secretar de comuna va comunica Inspectoratului judetean Braila,Institutiei Prefectului judetului Braila si 
tuturor persoanelor interesate. 
 
 
 
                                                                                    PRIMAR, 
 
                                                                       VASILACHE  DUMITRU 
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                                                                    EXPUNERE  DE  MOTIVE, 

  

               Ţinând cont de prevederile legale aplicabile cu privire la organizarea reţelei şcolare prin  Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care la art. 61 alin. 2 stipulează „Reţeaua şcolară a 
unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar se organizează de către autorităţile administraţiei publice 
locale, cu avizul conform al Inspectoratelor Scolare. ".  
           Prevederile art. 19 din Legea nr.1/2011  privind Legea Educatiei Nationale, art. 17 cap.V. din Anexa la 
OMECTS nr.6212/13.11.2012 si a Hotararii Consiliului de administratie al Inspectoratului Scolar Braila din data de 
29.01.2013,  pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar 
de stat pentru anul şcolar 2013-2014 
           Legea administraţiei locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, care la art. 23 
alin. 1 stipulează „Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comune, oraşe şi 
municipii sunt consiliile locale, comunale, orăşeneşti şi municipale, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca 
autorităţi executive. Consiliile locale şi primarii se aleg în condiţiile prevăzute de legea pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale. 
             După emiterea avizului conform de către Inspectoratul şcolar, Consiliul Local al comunei Romanu trebuie 
să emită hotărârea  având ca obiect reorganizarea reţelei şcolare din raza sa de competenţă.si  legalitatea actului 
administrativ este condiţionată de emiterea anterioară a avizului conform. Totodata mai trebuie aprobat planul de 
scolarizare pentru anul 2013-2014 a Scolii cu clasele I-VIII Romanu in baza Legii nr.87/2006 care modofica si 
completeaza OUG nr.75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei. 
                Având în vedere faptul că Inspectoratul Şcolar Judeţean Braila a emis avizul conform, pentru  reţeaua 
şcolar a comunei Romanu pentru anul şcolar 2013 - 2014, prin adresa nr. 905//21.06.2013 propun spre analiză şi 
aprobare Consiliului Local al com.Romanu  reţeaua şcolară pentru anul şcolar 2013 - 2014. 

  

 

 

 

                                                                                P R I M A R, 
 
                                                                     VASILACHE  DUMITRU 
 
 
 


