
                ROMANIA 
PRIMĂRIA COMUNEI UNTENI 
       JUDETUL BOTOSANI 
Nr.6556 din 22 decembrie 2016 
 

EXPU�ERE  DE  MOTIVE 
privind organizarea rețelei școlare în comuna Unțeni pentru anul școlar 2017-2018 
 

Prin adresa nr. 14822/13.12.2016, Inspectoratul Scolar Judetean Botosani solicită Scolii 
Gimnaziale nr. 1 Unteni, elaborarea Proiectului Planului de Scolarizare pentru anul scolar 2017-
2018. În acest sens, Scoala Gimnaziala nr. 1 Unteni solicita aprobarea retelei scolare propusa prin 
adresa nr. 1709/21.12.2016, în conformitate cu prevederile art. 61 alin.(2)  din Legea Educatiei 
Nationale  nr. 1/2011 și a OMENCS nr. 5777/22.11.2016. 

Prin adresa Primăriei comunei Unțeni cu nr.6554 din 22.12.2016 am solicitat 
Inspectoratului Școlar Județean Botoșani obținerea avizului conform pentru rețeaua școlară 
propusă. Avizul conform este obligatoriu, iar lipsa acestuia atrage nulitatea actului administrativ de 
autoritate (hotărârea consiliului local). 

Astfel reorganizarea rețelei școalre începând pentru anul școlar 2017 – 2018 se va prezenta 
astfel : 

 
Denumirea unităţii de învăţământ cu 

personalitate juridică – 

adresa/nr.telefon/fax/e-mail/ niveluri de 

învăţământ 

Denumirea unităţii de învăţământ fără 

personalitate juridică (arondată) – 

adresa/nr.telefon/fax/e-mail/  niveluri de 

învăţământ 

SCOALA GIM�AZIALA �R 1 U�ŢE�I – 

prescolar, primar, gimnazial 

Loc. U�ŢE�I, Com. U�ŢE�I  tel./fax 0231543808 

e-mail  scoala.unteni@yahoo.com 

 

 SCOALA PRIMARA �R. 2 MÎ�ĂSTIRE�I – 

prescolar, primar 

Loc. MÎ�ĂSTIRE�I, Com. U�ŢE�I  tel. 

0231543988 

 SCOALA PRIMARA �R. 3 BURLEŞTI  – 

prescolar, primar 

Loc. BURLEŞTI, Com. U�ŢE�I tel. 0231543969 

Avizarea acestei reţele şcolare în comuna Unţeni s-a făcut în baza prevederilor art.61, alin. 
(2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 modificată şi completată, art.36, lin. (6), litera a), 
punctul 1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată cu modificările și 
completările ulterioare şi ale Ordinului  Ministrului Educaţiei și Cercetării Științifice 
nr.5777/22.11.2016 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 2017 - 2018. 

Şcoala Gimnazială nr.1 Unţeni este instituţie publică cu personalitate juridică conform 
HCL nr.15/28.02.2012 privind atribuirea denumirii unităţii de învăţământ cu personalitate juridică 
din comuna Unţeni, judeţul Botoşani precum şi a reţelei şcolare începând cu anul şcolar 2012 – 
2013. 

Pentru anul școlar 2016-2017 a fost aprobată rețeaua școlară prin HCL nr.2/28.01.2016. 
 Avînd în vedere considerentele de mai sus, propun  un proiect de hotărâre privind 
organizarea rețelei școlare din comuna Unțeni pentru anul școlar 2017-2018. 

PRIMAR, 
Paladi Constantin 
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ROMA�IA 

CO�SILIUL LOCAL U�TE�I 
JUDETUL BOTOSA�I 

Tel/fax:0231543802 
primaria_untenibt@yahoo.com  

 
 
 
 

PROIECT DE HOTARARE 
privind organizarea rețelei școlare în comuna Unțeni pentru anul școlar 2017-2018 

 
 Consiliul Local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani, 
 având în vedere raportul de  specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei cu nr.6555/2016, 

analizând propunerile primarului comunei Unţeni cu expunerea de motive 
nr.6556/2016, 
 văzând adresa nr.1709 din 21.12.2016 a Școlii Gimnaziale nr.1 Unțeni, județul 
Botoșani,  
 având în vedere avizul conform pentru organizarea rețelei școlare cu nr.______/201_, 
al Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, pentru comuna Unțeni, județul Botoșani, 
 având în vedere raportul de avizare a comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii 
publice, a drepturilor cetăţenilor; 

ţinând cont că sunt respectate prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 

în baza prevederilor: 
-art.36, alin. (6), litera a) punctul 1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
-art.61, alin (2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările 

ulterioare; 
-Ordinului Ministrului Educaţiei și Cercetării Științifice nr.5777/22.11.2016 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 2017 – 2018, 
 în temeiul art.45, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
repulicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

h o t ă r ă ş t e : 
 

Art.1. – În anul şcolar 2017 – 2018 în comuna Unțeni va funcționa următoarea   rețea 
școlară a învățământului preuniversitar de stat: 

 
Denumirea unităţii de învăţământ cu 

personalitate juridică – 

adresa/nr.telefon/fax/e-mail/ niveluri de 

învăţământ 

Denumirea unităţii de învăţământ fără 

personalitate juridică (arondată) – 

adresa/nr.telefon/fax/e-mail/  niveluri de 

învăţământ 
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SCOALA GIM�AZIALA �R 1 U�ŢE�I – 

prescolar, primar, gimnazial 

Loc. U�ŢE�I, Com. U�ŢE�I  tel./fax 0231543808 

e-mail  scoala.unteni@yahoo.com 

 

 SCOALA PRIMARA �R. 2 MÎ�ĂSTIRE�I – 

prescolar, primar 

Loc. MÎ�ĂSTIRE�I, Com. U�ŢE�I  tel. 

0231543988 

 SCOALA PRIMARA �R. 3 BURLEŞTI  – 

prescolar, primar 

Loc. BURLEŞTI, Com. U�ŢE�I tel. 0231543969 

Art.2. - Primarul comunei Unţeni dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru 
aplicarea prevederilor prezentei hotărâri. 

 
INITIATOR, 

Paladi Constantin 
 
 
 
 
 
 
 

 



                ROMANIA 
PRIMĂRIA COMUNEI UNTENI 
       JUDETUL BOTOSANI 
Nr.6555 din 22 decembrie 2016 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind organizarea rețelei școlare în comuna Unțeni pentru anul școlar 2017-2018 
 
În conformitate cu prevederile art. 21 din OMENCS nr. 5777/22.11.2016, Actul 

administrativ prin care se stabileşte reţeaua şcolară a localităţii/judeţului/sectorului municipiului 
Bucureşti este hotărârea consiliului local/consiliului judeţean, emisă în baza prevederilor 
legislaţiei în vigoare. 

Avand în vedere prevederile art.25  ale aceluiasi Ordin, În vederea organizării reţelei 
şcolare locale, autorităţile administraţiei locale întocmesc un proiect al reţelei şcolare, care se 
transmite inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei #aţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în 
vederea emiterii avizului conform. Solicitarea de emitere a avizului conform este însoţită de 
proiectul de reţea şcolară şi de un raport argumentativ privind structura reţelei şcolare propuse să 
funcţioneze în anul şcolar următor. 

Prin adresa nr. 14822/13.12.2016 Inspectoratul Scolar Judetean Botosani solicită Scolii 
Gimnaziale nr. 1 Unteni elaborarea Proiectului Planului de Scolarizare pentru anul scolar 2017-
2018. În acest sens, Scoala Gimnaziala nr. 1 Unteni solicita aprobarea retelei scolare propusa prin 
adresa nr. 1709/21.12.2016, în conformitate cu prevederile art. 61 alin.(2)  din Legea Educatiei 
Nationale  nr. 1/2011 și a OMENCS nr. 5777/22.11.2016. 

Prin adresa Primăriei comunei Unțeni cu nr.6554 din 22.12.2016 am solicitat Inspectoratului 
Școlar Județean Botoșani obținerea avizului conform pentru rețeaua școlară propusă. Avizul conform 
este obligatoriu, iar lipsa acestuia atrage nulitatea actului administrativ de autoritate (hotărârea 
consiliului local). 

Astfel reorganizarea rețelei școalre începând pentru anul școlar 2017 – 2018 se va prezenta 
astfel : 

 
Denumirea unităţii de învăţământ cu 

personalitate juridică – 

adresa/nr.telefon/fax/e-mail/ niveluri de 

învăţământ 

Denumirea unităţii de învăţământ fără 

personalitate juridică (arondată) – 

adresa/nr.telefon/fax/e-mail/  niveluri de 

învăţământ 

SCOALA GIM.AZIALA .R 1 U.ŢE.I – 

prescolar, primar, gimnazial 

Loc. U.ŢE.I, Com. U.ŢE.I  tel./fax 0231543808 

e-mail  scoala.unteni@yahoo.com 

 

 SCOALA PRIMARA .R. 2 MÎ.ĂSTIRE.I – 

prescolar, primar 

Loc. MÎ.ĂSTIRE.I, Com. U.ŢE.I  tel. 

0231543988 

 SCOALA PRIMARA .R. 3 BURLEŞTI  – 

prescolar, primar 

Loc. BURLEŞTI, Com. U.ŢE.I tel. 0231543969 

 Având în vedere considerentele de mai sus, este necesar să se propună  un proiect de 
hotărâre privind organizarea rețelei școlare în comuna Unțeni pentru anul școlar 2017-2018. 

CONSILIER SUPERIOR, 
Paladi Viorica 


