
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA                         
 PROIECT 
 
 

                   HOTĂRÂREA NR._______ 
privind acordarea avizului consultativ, în vederea nominalizării pentru acordarea 

titlului de Colegiu, Liceului Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova 
 

 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

26.07.2018; 
           Având în vedere rapoartele nr.111085/2018 întocmit de Direcţia Patrimoniu și şi 
nr.111633/2018 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ, prin care se propune acordarea avizului consultativ, în vederea 
nominalizării pentru acordarea titlului de Colegiu, Liceului Tehnologic Transporturi Căi 
Ferate Craiova; 

În conformitate cu prevederile art.5 alin 2 din Metodologia de acordare a titlului 
de Colegiu naţional/Colegiu unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 
Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3732/20.05.2013; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.6 lit.a pct.1, art.45 alin.1, art.61 
alin.2 şi art.115 alin 1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 

 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ, în vederea nominalizării pentru acordarea titlului de 
Colegiu, Liceului Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova, cu sediul în 
municipiul Craiova, str. Constantin Brâncuşi, nr.15 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Liceul Tehnologic 
Transporturi Căi Ferate Craiova vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 
 
 
 

              INIŢIATOR, AVIZAT, 
                       PRIMAR, SECRETAR, 

            Mihail GENOIU 
 

Nicoleta MIULESCU 

 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMARIA MUNICIPIUL CRAIOVA                                                           Se aprobă,       

DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                      Primar                             

SERVICIUL PATRIMONIU                                                                               Mihail Genoiu                         
Nr. 111085/11.07.2018    
 
                                                                         RAPORT,                                                         

 
 

 Prin adresa nr 98896/2018 Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova a  
solicitat  sprijinul autorităţii publice locale pentru acordarea avizul consultativ în vederea 
obţinerii  titlului de Colegiul tehnic. 
 Având în vedere solicitarea  mai sus menţionată, am solicitat Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Dolj să ne comunice dacă sunt îndeplinite criteriile minimale, prevăzute la art. 4 
din O.M.E.N.nr.3732/2013, de către această unitate şcolară. 
 Prin adresa nr. 111717/2018 Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj ne comunică faptul 
că dosarul depus de Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova a fost respins  
de Comisia de verificare a îndeplinirii condiţiilor de către unităţiile de învăţământ 

pentru acordarea acestui titlu ca urmare a  neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 5 

alin. (2) din  O.M.E.N.nr.3732/2013, respectiv lipsa avizului consultativ al autorităţiilor 

administraţiei publice locale. 
 Metodologia de acordare a titlului de Colegiu Naţional/Colegiu unităţilor de  
învăţământ preuniversitar a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 
3732/20.05.2013(O.M.E.N.nr.3732/2013) 
 Conform prevederilor art.2 din Metodologia de acordare a titlului de Colegiu  
naţional/Colegiu unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului 
Educaţiei Naţionale nr. 3732/20.05.2013 „Unităţile de învăţământ preuniversitar de nivel 
liceal, cu personalitate juridică, care fac parte din sistemul naţional de educaţie, li se poate 
acorda, prin ordin de ministru, titlul de Colegiu Naţional/Colegiu, ca urmare a îndelungatei 
activităţi educaţionale şi a performanţelor profesionale. 
 De asemenea, la  art. 4  din O.M.E.N. nr.3732/2013 se precizează că „În funcţie de 
filiera în care şcolarizează preponderent, unităţii de învăţământ i se poate acorda titlul de 

Colegiu Naţional pentru filiera teoretică ori Colegiu pentru filiera tehnică sau 

vocaţională, dacă sunt îndeplinite cumulativ  criterii minimale”  
 Totodată, potrivit  Art.5 (1) „Propunerea de nominalizare pentru acordarea titlului de 
Colegiu Naţional/Colegiu are valoare de cerere şi se depune, împreună cu dosarele cu 
documentele justificative, de către conducerile unităţilor de învăţământ de nivel liceal care 
solicită acordarea titlului de Colegiu naţional/Colegiu, la inspectoratul şcolar 
judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti pe raza căruia îşi desfăşoară 
activitatea”, iar conform alin (2) din O.M.E.N. nr.3732/2013 „Cererea pentru propunerea de 
nominalizare pentru  acordarea titlului de Colegiu naţional /Colegiu va fi însoţită obligatoriu 
de avizul consultativ al autorităţilor administraţiei publice locale/judeţene, după caz.” 
        Liceul Tehnologic  Transporturi Căi Ferate Craiova este singura unitate şcolară  cu  
specific feroviar din regiunea Olteniei, având tradiţie în pregătirea tinerilor pentru meserii 
specifice transportului feroviar, dar şi pentru alte domenii tehnice precum,  mecatronică, 
automatizări, telecomunicaţii, electromecanică, instalaţii electrice, fiind structurat pe 
următoarele nivele de învăţământ: 



 

- liceu cursuri de zi, rută directă ; 
- liceu cursuri serale, rută directă; 
- şcoală profesională; 

      -    şcoală postliceală; 
  Acesta este amplasat în zona centrală a oraşului Craiova- judeţul Dolj şi dispune de   
spaţii moderne de învăţământ, echipamente de ultimă generaţie şi  un fond bogat de carte. 
  Liceul Tehnologic  Transporturi Căi Ferate Craiova  figurază  ca unitate de 
învăţământ cu personalitate juridica, în reţeau şcolară a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat  în Anexa nr. 1 , poziţia 92conform Hotărârii Consiliului Local nr. 
7/2018 privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 
şi particular din Municipiul craiova, pentru anul şcolar 2018-2019.  
 Faţă de cele prezentate în conformitate cu prevederile art. 5 alin (2) din Metodologia 
de acordare a titlului de Colegiu  naţional/Colegiu unităţilor de învăţământ preuniversitar, 
aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3732/20.05.2013 şi în temeiul 
art.36, alin2, lit.d coroborat cu alin 6, lit.a, pct.1, art 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001, 
republicată, privind administraţia publică locală, propunem spre aprobare Consiliului Local 
al Municipiului Craiova: 
 1.  Acordarea avizului consultativ în vederea nominalizării pentru acordarea 

titlului de  Colegiu,  Liceului Tehnologic  Transporturi Căi Ferate Craiova cu sediul în 
str. Constantin Brâncuşi, Nr. 15, Craiova, jud. Dolj. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         Director executiv,                                         
                                                        Ionuţ Cristian Gâlea                               
 
                
                                               
 

                                                                                                               Întocmit, 
                                                                                                    Insp. Daniela Duţu 
 
 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.   111633 / 12.07.2018  
 

 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 
 
 Avand in vedere: 
 

− Raportul nr. 111085/11.07.2018 al Directiei Patrimoniu, 
− Conform prevederilor art. 2 din Metodologia de acordare a titlului de Colegiu 

naţional/Colegiu unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul 
Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3732/20.05.2013 „Unităţile de învăţământ 
preuniversitar de nivel liceal, cu personalitate juridică, care fac parte din sistemul 
naţional de educaţie, li se poate acorda, prin ordin de ministru, titlul de Colegiu 
Naţional/Colegiu, ca urmare a îndelungatei activităţi educaţionale şi a 
performanţelor profesionale 

− Conform art. 4  din O.M.E.N. nr. 3732/2013 se precizează că „În funcţie de filiera în 
care şcolarizează preponderent, unităţii de învăţământ i se poate acorda titlul de 
Colegiu Naţional pentru filiera teoretică ori Colegiu pentru filiera tehnică sau 
vocaţională, dacă sunt îndeplinite cumulativ  criterii minimale”  

− Conform art. 5 alin (2) din Metodologia de acordare a titlului de Colegiu  
naţional/Colegiu unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul 
Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3732/20.05.2013 

− Legea 215/2001 privind administratia publica locala, 
− Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

juridic, 
 
 

AVIZAM FAVORABIL 
propunerea privind: 

 
 1.  Acordarea avizului consultativ în vederea nominalizării pentru acordarea titlului de  
Colegiu,  Liceului Tehnologic  Transporturi Căi Ferate Craiova cu sediul în str. Constantin 
Brâncuşi, Nr. 15, Craiova, Jud. Dolj. 
 
           Director Executiv,           Întocmit, 
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