
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ

PROIECT
HOTĂRÂRE

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 47/28.01.2016

Consiliul local al oraşului Târgu Neamţ, judeţul Neamţ;
Având  în  vedere  prevederile:Legii  nr.  1/2011  a  educaţiei  naţionale,  cu  modificările  şi

completările ulterioare, art. 61 alin. 2, art. 95 alin. 1 lit. c; Ordinul nr. 5556/27.10.2015 a Ministerului
Educaţiei şi Cercetării  Ştiinţifice, privind aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de
şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, cuprinderea efectivelor de preşcolari şi elevi
din unităţile de învăţământ particular şi confesional, precum şi emiterea avizului conform în vederea
organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2016-2017, art. 19, art.
20 alin. 3-5, art. 22 alin. 4, art. 25 din Anexa la Ordinul nr. 5556/27.10.2015

Adresa înaintată de către Prefectura Neamţ cu nr. 1524 din 05.02.2016 şi înregistrată sub
nr.2853/09.02.2016; Obiectiunile secretarului orasului Tg Neamt nr.1890/27.01.2016;

Hotărârea Consiliului  Local  nr.  48/28.01.2016 privind  aprobarea reţelei  şcolare  a  oraşului
Tîrgu Neamţ pentru anul şcolar 2016-2017;

Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de specialitate
nr. 2946 din 10.02.2016 al Serviciului Juridic Contencios şi Administraţie locală din cadrul Primăriei
oraşului Tîrgu Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d, alin.6 lit. a pct. 1, alin. 9, ale art. 45 alin.1 şi ale art.
115 alin. 1 lit. b, din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 47 din 28.01.2016.
Art.3. Serviciul  Juridic  Contencios,  Administraţie  Publică  Locala,  din  cadrul  Primăriei

oraşului Tîrgu Neamţ, va lua măsurile corespunzătoare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri.

Art.4. Secretarul  oraşului  Tîrgu  Neamţ  va  asigura  publicitatea  şi  comunicarea  prezentei
hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate, prin compartimentul Administraţie Publică Locală.

                                                                    Iniţiator,
Primarul oraşului Tîrgu Neamţ,

Harpa Vasilică

                                                                                                                    Avizat legalitate,
                                                                                                                       Secretar oraş,
                                                                                                               jr. Laura Elena Maftei



ORAS TÎRGU NEAMT                                                                                            APROB,
SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS                                                                  Primar,
Nr. 2946 din 10.02.2016                                                                                           Harpa Vasilică

                                                                                        

RAPORT DE SPECIALITATE
privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 47 din 28.01.2016

                                         

Ca urmare a adresei Prefecturii Neamţ cu nr. 1524 din 05.02.2016, înaintată şi înregistrată la
instituţia noastră sub nr. 2853/09.02.2016, prin care ni se solicită revocarea Hotărârii  Consiliului
Local nr. 47 din 28.01.2016, ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor legale;

Având în vedere prevederile:
-  Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările

ulterioare,  şi  anume:  art.  36  alin.  2  lit.  d  Consiliul  local  exercită  atribuţii  privind  gestionarea
serviciilor furnizate către cetăţeni; alin. 6 lit. a pct. 1 În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2)
lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes local privind educaţia;

-   Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume: 
art. 61 alin. 2 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 ‘’;

art. 95 alin. 1 lit.  c Inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului
Bucureşti sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerului  Educaţiei,  Cercetării,  Tineretului şi
Sportului,  cu  personalitate  juridică,  având  în  principal  următoarele  atribuţii  (…) controlează,
monitorizează şi evaluează calitatea managementului unităţilor şi instituţiilor de învăţământ;

    -  Ordinul nr.  5556/27.10.2015 a  Ministerului  Educaţiei  şi  Cercetării  Ştiinţifice,  privind
aprobarea  Metodologiei  privind  fundamentarea  cifrei  de  şcolarizare  pentru  învăţământul
preuniversitar  de  stat,  cuprinderea efectivelor  de  preşcolari  şi  elevi  din  unităţile  de  învăţământ
particular şi confesional, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor
de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2016-2017, şi anume:

art. 19 din Anexa la Ordin ,,Avizul conform pentru organizarea retelei scolare este actul emis
de catre inspectoratele scolare la solicitarea formulata de catre autoritatile publice locale in vederea
organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat si particular preuniversitar (…)’. 
      art. 22 alin. 4 din Anexa la Ordin ,, Pana la data de 15 ianuarie 2016 inspectoratele scolare
trebuie sa comunice, in scris, avizul conform/refuzul de a emite avizul conform autoritatilor publice
locale  (…)”;
          art. 25 din Anexa la Ordin,, proiectul planului de scolarizare, pentru toate nivelurile de
invatamant, va fi elaborat de inspectoratul scolar (…) si va fi transmis, (…) la Ministerul Educatiei si
Cercetarii Stiintifice pana la data de 22 ianuarie 2016.
       
          Analizând aceste elemente, s-a constatat faptul că HCL nr. 47/28.01.2016 a fost aprobat fără
avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ, a cărei obţinere era obligatorie. Lipsa acestui aviz
atrage nulitatea actului  administrativ de  autoritate (art.  20 alin.  4  şi  5 din Anexa la  Ordinul  nr.
5556/27.10.2015.
       Obiectiunile secretarului orasului Tg Neamt nr.1890/27.01.2016 referitoare la nelegalitatea HCL
47/28.01.2016

Având in vedere cele prezentate mai sus si in conformitate cu prevederile legale propunem
spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al oraşului Tirgu Neamţ, revocarea H.C.L. nr. 47 din
28.01.2016.

Serviciul Juridic - Contencios,
Cons.jr. Oana-Maria Iftode 

PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ
Nr. 2946 din 10.02.2016



EXPUNERE DE MOTIVE

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 47 din 28.01.2016

Luând act de adresa Prefecturii Neamţ cu nr. 1524 din 05.02.2016, înaintată şi înregistrată la
instituţia noastră sub nr. 2853/09.02.2016, prin care ni se solicită revocarea Hotărârii  Consiliului
Local nr. 47 din 28.01.2016, ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor legale;

 Având în vedere prevederile:
- Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 61 alin.

2, art. 95 alin. 1 lit. c;
-  Ordinul  nr.  5556/27.10.2015  a  Ministerului  Educaţiei  şi  Cercetării  Ştiinţifice,  privind

aprobarea  Metodologiei  privind  fundamentarea  cifrei  de  şcolarizare  pentru  învăţământul
preuniversitar  de  stat,  cuprinderea efectivelor  de  preşcolari  şi  elevi  din unităţile  de  învăţământ
particular şi confesional, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor
de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2016-2017, art. 19, art. 20 alin. 3-5, art. 22 alin. 4,
art. 25 din Anexa la Ordinul nr. 5556/27.10.2015

- Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,  art. 36 alin. 2 lit. d, alin.6 lit. a pct. 1, alin. 9.

Supunem  spre  dezbatere  şi  aprobare  proiectul  de  hotărâre  privind  revocarea  Hotărârii
Consiliului Local nr. 47 din 28.01.2016.

Iniţiator,
PRIMAR,

Vasilică Harpa


