
       
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 

   PROIECT 
 

      HOTĂRÂREA NR._____ 
privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat şi particular din municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2019-2020 
 

 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.02.2019; 

Având în vedere expunerea de motive nr. 24823/2019, rapoartele nr.26597/2019 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi nr.28724/2019 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune  organizarea reţelei 
şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul 
Craiova, pentru anul şcolar 2019-2020;      
          În conformitate cu prevederile art.61 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, art.24 din Ordinul Ministerului Educaţiei 
Naţionale nr.5235/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de 
şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de 
antepreşcolari, 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 2019-2020 şi Ordinului Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului nr.6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a 
denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, cu 
modificările şi completările ulterioare;   

  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  aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat şi particular din municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2019-2020, conform 
anexelor nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
 

 
         INIŢIATOR,   AVIZAT, 
            PRIMAR,    SECRETAR, 



            Mihail GENOIU       Nicoleta MIULESCU 
 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                          
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                  
Serviciul  Patrimoniu                                       
Nr. 24823/05.02.2019      
                                                                                            

                                                                                                                    
  

                                                                                       
Expunere de motive 

 
la  Proiectul  de hotărâre privind Organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular din municipiului Craiova, pentru anul şcolar 2019-2020. 

 
    Prin adresa nr. 9112/14.01.2019, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, comunică în baza 

Hotărârii Consiliului de Administraţie al Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj din data de 11.01.20179, 
AVIZUL CONFORM pentru  organizarea reţelei şcolare care va funcţiona în anul şcolar 2019-2020 la 

nivelul Municipiului Craiova pentru învățământul preuniversitar de stat şi învățământul preuniversitar 

particular. 
 Potrivit art. 61, alin 2 din Legea nr. 1/2011 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. Pentru învăţământul special liceal şi special postliceal, reţeaua 

şcolară se organizează de către consiliul judeţean, respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti, cu consultarea partenerilor sociali şi cu avizul conform al Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.  

  Astfel, în conformitate cu  prevederile art. 61 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 24 din Ordinul nr. 5235/02.10.2018 pentru aprobarea 

Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, 

evidența 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 2019-2020, este  necesar şi oportun  iniţierea unui proiect de hotărâre privind Organizarea 
reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiului Craiova, 

pentru anul şcolar 2019-2020.  

 
   
 

 

 

                         Primar,                                              Director Executiv,                                                      
                    Mihail Genoiu                                   Cristian  Ionuţ GÂLEA                                                        

                                                                         
 
 
 



 

    

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU  
Serviciul Patrimoniu 
Nr.26597 /08.02.2019 

                                                                                                                             SE APROBĂ,             
                                                                                                                                 PRIMAR 
                                                      MIHAIL GENOIU 
                                                                                                             
 
 

                                                           RAPORT, 

 
      Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova numărul 7/2018 a fost aprobată 
organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul 
Craiova, pentru anul şcolar 2018-2019, conform anexelor 1-2 care fac parte integrantă din Hotărâre. 
  
  Potrivit art. 61 din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale, cu modificarile si completarile 
ulterioare, reţeaua şcolară este formată din totalitatea unităţilor de învăţământ acreditate, 
respectiv autorizate provizoriu, a  unităţilor de învăţământ preuniversitar, înfiinţate în structura 
universităţilor de stat si a furnizorilor de educaţie autorizaţi să funcţioneze provizoriu. 
 De asemenea, potrivit art. 61, alin 2 din Legea nr. 1/2011 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. Pentru învăţământul special liceal şi 
special postliceal, reţeaua şcolară se organizează de către consiliul judeţean, respectiv de către 
consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu consultarea partenerilor sociali şi cu 
avizul conform al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.  
  În vederea obtinerii avizului conform pentru anul şcolar 2019-2020, autoritatea publică  
locală, în conformitate cu prevederile art. 24 din OMEN nr. 5235/02.10.2018, a transmis către 
Inspectoratul Şcolar Dolj, raportul argumentativ nr. 209497/17.12.2018, privind structura reţelei 
şcolare propuse să funcţioneze în anul şcolar 2019-2020.  
 Ulterior, prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu numărul 9112/14.01.2019, 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, comunică în baza Hotărârii Consiliului de Administraţie al 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj din data de 11.01.2019, AVIZUL CONFORM pentru  

organizarea reţelei şcolare care va funcţiona în anul şcolar 2019-2020 la nivelul Municipiului 
Craiova pentru învățământul preuniversitar de stat şi învățământul preuniversitar particular 
conform anexelor nr. 1-2 la prezentul raport.  
 Potrivit art.24  din Ordinul nr. 5235/02.10.2018 pentru aprobarea Metodologiei privind 
fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidența 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 2019-2020,  este 
necesară aprobarea, prin hotărâre a consiliului local, a reţelei şcolare pe baza avizului conform al 
inspectoratului şcolar. 
  Faţă de cele prezentate, în conformitate cu  prevederile art. 61 din Legea Educaţiei 
Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art. 24 din Ordinul nr. 
5235/02.10.2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare 



 

    

pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidența 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 2019-2020 coroborate cu 
prevederile O.M.E.C.T.S. nr. 6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor 
unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, cu modificările şi 
completările ulterioare și în temeiul art. 36 alin. 2 lit.d coroborat cu alin. 6 lit. a pct.1 din Legea 
nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare privind administrația publică 
locală, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova:  
 1. Organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi 
particular din municipiului Craiova, pentru anul şcolar 2019-2020, conform Anexelor nr. 1-2 la 

prezentul raport.  
  

 
          Director executiv,                                                                       Şef Serviciu,                    
       Cristian Ionuţ Gâlea                                                               Lucian Cosmin Mitucă    
 
 
 

                                                                                        Întocmit, 
                                                                                        Insp. Daniela Duţu 

 
                                                          

 













  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 28724/11.02.2019 
 
 

 
RAPORT DE AVIZARE 

 
 
 Având în vedere: 
 

− Expunerea de notive nr. 24823/05.02.2019 şi Raportul nr.26597/08.02.2019 al 
Directiei Patrimoniu; 

− Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi Ordinul nr. 5235/02.10.2018 pentru aprobarea Metodologiei privind 
fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, 
evidența 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 2019-2020; 

− 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  

− Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 
juridic; 

 
 

AVIZAM FAVORABIL 
propunerea privind: 

 
 

supunerea spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova:  
 1. Organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi 
particular din municipiului Craiova, pentru anul şcolar 2019-2020, conform Anexelor nr. 1-2 la 
prezentul raport.  
 
 
 
           Director Executiv,           Întocmit, 
           Ovidiu Mischianu                         cons. jr. Bedelici Nicoleta 
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