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Anunț privind deschiderea consultării publice  

 

Astăzi, 4 decembrie 2020, Primăria Municipiului Fălticeni anunță deschiderea procesului de 

consultare publică privind următorul proiect de act normativ: “Organizarea reţelei şcolare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Fălticeni pentru anul şcolar 2021 - 2022”. 

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:  referatul de aprobare şi raportul de 

specialitate întocmit Compartimentul legalitatea/circuitul actelor administrative. 

Documentația  poate fi consultată: pe pagina de internet a instituției, la adresa 

http://www.falticeni.ro/transparenta.php; la sediul instituției, str. Republicii, nr. 13; proiectul 

de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura instituției.  

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus 

consultării publice se pot depune până la data de 14 decembrie 2020: ca mesaj în format 

electronic pe adresa de e-mail: falticeni@falticeni.ro;  prin poștă, pe adresa: Primăria 

Municipiului Fălticeni, str. Republicii, nr. 13, Fălticeni, 725200; la sediul instituției, la 

Registratură, la adresa str. Republicii, nr. 13, între orele 08.00-16.00 

Materialele transmise vor purta mențiunea: “Organizarea reţelei şcolare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar din municipiul Fălticeni pentru anul şcolar 2021 - 2022”. Propunerile 

trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției. 

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public 

proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal 

constituită sau de către o altă autoritate publică până la data de 23.12.2020  

 Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele telefon: 0230542056, e-

mail: falticeni@falticeni.ro, persoană de contact: insp. Alexandru Săvescu.  

 

Secretar general municipiu,       Întocmit, 

Jur. Mihaela Busuioc               Responsabil Legea 52/2003 

         Insp. Alexandru Săvescu 

http://www.falticeni.ro/transparenta.php
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 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

                                                           Nr. 24648/03.12.2020       
                                                    Proiect 

 
HOTĂRÂRE 

 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din 
municipiul Fălticeni pentru anul şcolar 2021 - 2022 

 
  

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare al domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrat la 
nr. 24647/03.12.2020; 

- adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava înregistrată sub nr. 11988/25.11.2020; 
În temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, art. 20, alin. 1, art. 23, alin. 1 şi art. 61, alin. 2 din 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale 
prevederilor art. 24 din Ordinul nr. 5599/2020 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 2021-2022; 

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. d şi alin. 7, lit a, art. 136, alin. 10 și art. 
139, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
           Art.1: Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din 
municipiul Fălticeni, pentru anul şcolar 2021 - 2022, potrivit anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

 Art.2:  Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, precum şi unităţile de  
învăţământ din municipiul Fălticeni vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri. 
                                                
                      
 
 
                         INIŢIATOR 
                           PRIMAR 
         Prof. Gheorghe Cătălin Coman              
                                                                                                              A V I Z A T 
       SECRETAR GENERAL MUNICIPIU              
   Jr. Mihaela Busuioc 
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  ROMÂNIA 

 JUDEŢUL  SUCEAVA 
   MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

PRIMAR 
                                                                                                                                   
                                                                                                

                     Nr.  24647/03.12.2020 
               
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar din municipiul Fălticeni pentru anul şcolar 2021 - 2022 
 
 

Potrivit Ordinului nr. 5599/2020 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 2021-2022, este necesară adoptarea unei hotărâri de 

consiliu local prin care se aprobă organizarea reţelei scolare pentru anul şcolar următor.  

În municipiul Fălticeni există doisprezece unităţi de învăţământ preuniversitar de 

stat cu personalitate juridică, din care două sunt grădiniţe, patru sunt şcoli gimnaziale, 

trei colegii, un club al copiilor şi două şcoli postliceale particulare. 

La aceste unităţi cu personalitate juridică au fost arondate un număr de şase 

unităţi de învăţământ  fără personalitate juridică. 

 În considerarea celor expuse propun spre analiză şi aprobare proiectul de 

hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar din municipiul Fălticeni pentru anul şcolar 2021 – 2022. 

 
 

INIŢIATOR 
 PRIMAR 

                                             Prof. Gheorghe Cătălin Coman     
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
 Compartiment legalitatea/circuitul actelor administrative 

                              
                                                                                                              Nr. 24649/03.12.2020 
          

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar din municipiul Fălticeni pentru anul şcolar 2021 - 2022 

 
 
 Potrivit prevederilor art. 61 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi 
completările ulterioare, reţeaua şcolară este formată din totalitatea unităţilor de învăţământ 
acreditate, respectiv autorizate provizoriu. 
 Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular se organizează de către 
autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare. 

Potrivit prevederilor art. 24, alin. 3 din Ordinul nr. 5090 din 30 august 2019 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 2020-2021, organizarea reţelei şcolare 
se realizează, în ordine, cu respectarea următoarelor etape: 

a)realizarea proiectului de reţea şcolară de către consiliul local; 
b)transmiterea proiectului de reţea şcolară, însoţit de un raport argumentativ privind 

structura reţelei şcolare propuse să funcţioneze în anul şcolar următor, realizat de către consiliul 
local, de către primar, către inspectoratul şcolar, cu solicitarea de emitere a avizului conform, 
potrivit prevederilor legale; 

c)transmiterea către autorităţile administraţiei publice locale a listei unităţilor de 
învăţământ pentru care se acordă aviz conform, precum şi a listei unităţilor de învăţământ 
pentru care nu se acordă aviz conform (însoţită de un raport care conţine motivele neacordării 
avizului conform şi propuneri privind organizarea acestora); 

d)aprobarea, prin hotărâre a consiliului local a reţelei şcolare pe baza avizului conform al 
inspectoratului şcolar 
 Potrivit Calendarului operaţiunilor desfăşurate de inspectoratele şcolare cu privire la 
reţeaua şcolară şi proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2021 – 2022 emiterea 
avizului conform se realizează până la data de 22.12.2020, în urma transmiterii de către 
autorităţile publice locale a proiectului de hotărâre. 
 
                                                                                 
                                                    Compartiment legalitatea/circuitul actelor administrative 
                                                                                 Cons. juridic Ciocan Simona 
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