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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea structurii rețelei școlare la nivelul  
comunei Domnești județ Ilfov pentru anul școlar 2016-2017 

 
Consiliul Local al Comunei Domnești întrunit în sedinţa ordinară 

 
Având în vedere:  

• expunerea de motive a Primarului comunei Domneşti; 
• prevederile art. 19 alin. (1) și  art. 61 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu 

modificările şi completările ulterioare; 
• adresa Inspectoratului Școlar Județean Ilfov nr. 2913/24.03.2016, înregistrată la registratura 

generală a Primăriei Domnești sub nr. 4858/25.03.2016 privind Decizia I.S.J. Ilfov nr. 
16/18.01.2016 și Anexa 1, cu referire la acordarea avizului conform pentru unitățile de 
învățământ de stat care vor funcționa cu personalitate juridică în anul 2016-2017; 

• avizul  favorabil al comisiilor de specialitate; 
               
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (6) litera a) pct. 1 şi art. 45 alin. (6) din  Legea nr. 215/2001 cu 

privire la administrația publică locală,  republicată cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art. 1 Se aprobă structura rețelei școlare la nivelul comunei Domnești, județul Ilfov pentru anul 
școlar 2016-2017, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 2 Primarul comunei Domneşti prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
                           
 

     
Ini ţiator 
Primar, 

Boşcu Ninel Constantin 
                                    
 

 
                                                                                                                           Avizat pentru legalitate 

                                                                                                                              /Secretar,   
                                                                                                                            Cojocaru Bogdan-Marius 
 
 
 
 
 



 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  

  

              Ţinând cont de prevederile legale aplicabile cu privire la organizarea reţelei 
şcolare,           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 şcolare". 

Adresa nr. 2913/24.03.2016 emisă de Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov, 
referitoare la acordarea avizului conform potrivit art. 19 alin. (1) din Legea Educației 
Naționale nr. 1/2011, care menţionează: 

 (1) În sistemul naţional de învăţământ, unităţile de învăţământ de stat au 
personalitate juridică dacă se organizează şi funcţionează, după caz, astfel: 

a) cu minimum 300 de elevi; 
b) cu minimum 300 de elevi, preşcolari şi antepreşcolari; 
c) cu minimum 150 de preşcolari şi antepreşcolari; 
d) cu minimum 100 de elevi şi/sau preşcolari, în cazul unităţilor de învăţământ 
special. 

- Legalitatea actului administrativ este condiţionată de emiterea anterioară a 
avizului conform.  
          Având în vedere faptul că Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov a emis avizul 
conform pentru unitățile de învățământ de stat care vor funcționa cu personalitate juridică 
în anul școlar 2016-2017 prin Decizia nr. 16/18.01.2016, conform Anexei 1 și nota 
privind obligativitatea transmiterii Hotărârii Consiliului Local privind organizarea rețelei 
școlare pentru anul școlar 2016-2017, emisă în baza avizului conform al Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Ilfov, 

propun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al comunei Domnești județul 
Ilfov, proiectul de hotărâre privind reţeaua şcolară pentru anul şcolar 2016 - 2017. 

 

 

PRIMAR, 

BOȘCU NINEL CONSTANTIN 

 
 


