
ROMÂNIA P R O I E C T Avizat
JUDEŢUL ARAD S E C R E T A R 
MUNICIPIUL ARAD Lilioara Stepanescu 
CONSILIUL LOCAL Nr. ...... / .......................

H O T Ă R Â R E A  nr. _____
din ___________ 2011

privind înființarea disciplinei opționale „Istoria Aradului” ca ofertă de nivel 
local pentru curriculumul la decizia școlii și constituirea colectivului de 

elaborare a programei și manualului

Consiliul Local al Municipiului Arad,
Având în vedere :

• Inițiativa d-lui Claudiu Cristea, consilier local în cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Arad, exprimată prin expunerea de motive nr. ......../...................;

• Raportul nr. ......./................... al ...................................... din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului Municipiului Arad;

• Prevederile Art. 65, al. (2), (3) și (5) din Legea Educației Naționale, nr. 1 din 5 
ianuarie 2011 – privind modul de constituire a curriculumului la decizia școlii;

• Prevederile Art. 2, al. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215 din 
2001 – republicată – privind principiul descentralizării, autonomiei locale și 
deconcentrării administrației locale;

• Prevederile  Art.  36,  al.  (6),  lit.  a),  pct.  1.  din Legea Administrației  Publice 
Locale, nr. 215 din 2001 – republicată – privind atribuțiile Consiliului Local 
Municipal în domeniul educației;

În temeiul drepturilor conferite prin Art. 36, al. (6) și Art. 45 din Legea 215/2001 a 
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art. 1 Se  înființează  disciplina  de  studiu  opțională  „Istoria  Aradului”  pentru 
învățământul preuniversitar,  ca ofertă de nivel local pentru curriculumul la 
decizia școlii.

Art. 2 Se  constituie  Colectivul  de  Elaborare  a  Programei  Școlare  și  a 
Manualului  pentru  disciplina  de  studiu  „Istoria  Aradului”  în  următoarea 
componență:

1. ____________________________
2. ____________________________
3. ____________________________
4. ____________________________
5. ____________________________
6. ____________________________



7. ____________________________
8. ____________________________

........................................................

Art. 3 Se aprobă calendarul de elaborare a programei școlare și a manualului pentru 
disciplina  opțională  de  studiu  „Istoria  Aradului”  din  Anexa  1  –  parte 
integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 4 Fondurile  necesare  elaborării  programei  școlare  și  a  manualului  pentru 
disciplina  de studiu „Istoria  Aradului”  se  asigură  prin bugetul  Biroului  de 
Activități și Proiecte Culturale al Teatrului de Marionete.

Art. 5 Secretariatul  colectivului  de elaborare și  suportul  logistic  va fi  asigurat  de 
Biroul de Activități și Proiecte Culturale al Teatrului de Marionete.

Art. 6 Membrii  Colectivului de Elaborarea Programei Școlare și a Manualului 
pentru  disciplina  de  studiu  „Istoria  Aradului”  sunt  remunerați,  nivelul 
indemnizației fiind stabilit prin dispoziție a Primarului Municipiului Arad, în 
conformitate cu legea.

Art. 7 Reprezentanții  Consiliului  Local  al  Municipiului  Arad  în  consiliile  de 
administrație a unităților de învățământ sunt mandatați să propună și susțină 
în consiliile de administrație includerea disciplinei de studiu opționale „Istoria 
Aradului”, ca ofertă de nivel local, în curriculumul la decizia școlii.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR



Anexa 1 - la Hotărârea privind înființarea disciplinei opționale „Istoria Aradului” ca ofertă de nivel  
local pentru curriculumul la decizia școlii și constituirea colectivului pentru elaborare a programei  
și manualului

Calendarul
de elaborare a programei școlare și a manualului pentru disciplina opțională de studiu „Istoria 
Aradului”

Nr. Activitate Termen

1. Constituirea colectivului, adoptarea regulilor de funcționare, 
alegerea unui coordonator și a unui secretar.

7 zile de la adoptare

2. Elaborarea Programei Școlare. Transparență, aducerea la 
cunoștință publică (publicare în presă și pe Internet).

60 de zile de la pct. 1.

3. Dezbatere publică. 30 zile de la pct. 2.

4. Adoptarea și publicarea programei prin includerea propunerilor și 
sugestiilor rezultate în urma dezbaterii publice.

15 zile de la pct. 3.

5. Elaborarea manualului 120 de zile de la pct. 4.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR



România  Județul Arad  Municipiul Arad
Consiliul Local

Consilier Claudiu Cristea

EXPUNERE DE MOTIVE
Nr. ..... / ....................

Aradul este un oraș cu o istorie impresionantă, cu contribuții importante la evenimente care au avut 
loc în plan național sau regional, cu personalități remarcabile și cu o caracteristică multiculturală și 
plurietnică pronunțată. 

La  baza  respectului  pentru  valorile,  cultura  și  istoria  orașului  stă  cunoașterea  acestora.  Orice  
comunitate  are  obligația  morală  de  a-și  cunoaște  și  respecta  trecutul.  Iar  cunoașterea  trecutului 
Aradului poate fi făcută doar prin recurs la istoria locală, respectiv prin aducerea acesteia la nivelul 
învățământului preuniversitar. 

În prezent, sistemul de învățământ public nu oferă în cadrul programei de istorie informații cu 
caracter local (decât punctual, sau prin grija unor dascăli care iubesc și înțeleg cu adevărat orașul). 
Iar informații consistente, dar în același timp sintetice şi accesibile copiilor nu se găsesc nici în 
cărțile de istorie, nici în cele de cultură civică, ceea ce face sarcina dascălilor mult mai grea.

Introducerea  disciplinei  Istoria  Aradului  ca  disciplină  opțională  în  curriculum școlar  poate  să 
devină o punte de legătură între copiii din Arad și toți cei care își doresc să îi educe în spiritul  
valorilor orașului.

Nu în ultimul rând un astfel de demers ar duce la întărirea coeziunii și solidarității comunitare, 
respectiv la creșterea mândriei tinerilor care locuiesc în Arad cu privire la apartenența la acest oraș, 
respectiv  la  o  mai  bună  integrare  a  celor  care  devin  ulterior  membri  ai  comunității  arădene, 
provenind din alte localități ale țării.

Având în vedere cele de mai sus, văzând
• Art. 65, al. (2), (3) și (5) din Legii Educației Naționale, nr. 1 din 5 ianuarie 2011 – privind  

modul de constituire a curriculumului la decizia școlii;
• Art. 2, al.  (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215 din 2001 – republicată – 

privind principiul descentralizării, autonomiei locale și deconcentrării administrației locale;
• Art. 36, al. (6), lit. a), pct. 1. din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215 din 2001 – 



republicată – privind atribuțiile Consiliului Local Municipal în domeniul educației;

în temeiul Art. 45 alin. (6) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și 
actualizată,  inițiez  și  propun  spre  adoptarea  PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE  al  CLM  Arad 
privind înființarea disciplinei  opționale  „Istoria  Aradului” ca  ofertă  de  nivel  local  pentru 
curriculumul  la  decizia  școlii  și  constituirea  colectivului  de  elaborare  a  programei  și 
manualului.

Claudiu Cristea
consilier local



România  Județul Arad  Municipiul Arad
Consiliul Local

Consilier Claudiu Cristea

Către Primăria Municipiului Arad

Domnului Primar Gheorghe Falcă

În conformitate  cu  Legea  215/2001 și  Regulamentul  de  funcționare  a  Consiliului 
Local al Municipiului Arad,

vă solicit înscrierea pe ordinea de zi CLM Arad a „Proiectului de Hotărâre al CLM 
Arad privind înființarea disciplinei  opționale „Istoria Aradului” ca ofertă de 
nivel local  pentru curriculumul la decizia școlii  și  constituirea colectivului de 
elaborare  a  programei  și  manualului”,  anexat  cu  îndeplinirea  în  prealabil  a 
exigențelor  legale  privind  transparența  procesului  decizional  și  participarea 
cetățenilor la elaborarea actelor normative.

Claudiu Cristea
consilier local


