ROMĂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
MUNICIPIUL TIMIŞOARA
SERVICIUL ŞCOLI-SPITALE
SC2018-

EXPUNERE DE MOTIVE
PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE - privind aprobarea
proiectului organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de învătământ preuniversitar de stat şi
privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019

Având în vedere prevederile art.19 alin (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 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.
Având în vedere prevederile art.61 alin.(1) şi alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
Având în vedere art.22 alin 1), 2), 3). lit. a), b), d) şi e), art.25,pct. (5) din Ordinul 5472/07.11.2017 al
Ministerului Educaţiei Naţionale pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare
pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de
învăţâmânt particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei şcolare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar pentru anul 2018-2019;
Având în vedere adresa cu nr.14.793/14.12.2017, înregistrată la Municipiul Timişoara sub nr. SC2017031639/15.12.2017,Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş a transmis Avizul Conform privind
organizarea/reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţămant preuniversitar de stat şi privat, precum şi
unităţile de învăţământ conexe pentru anul şcolar 2018-2019.
Având în vedere adresa cu nr.15.177/18.12.2017, înregistrată la Municipiul Timişoara sub nr. SC2017031830/18.12.2017, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş a transmis Avizul Conform pentru proiectul de reţea
şcolară a unităţilor de învăţămant preuniversitar-an şcolar 2018-2019, implicit pentru propunerea de divizare
totală a Colegiului Tehnic „Ion Mincu” din Timişoara, ca modalitate de reorganizare a unităţilor de învăţămant
preuniversitar care să conducă la organizarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2018-2019.
Considerăm oportună iniţierea unui proiect de hotărâre - privind aprobarea proiectului organizării şi
funcţionarii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara,
pentru anul şcolar 2018-2019.
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