
 
HOTĂRÂREA NR. 

din    __  2018 
 

privind: stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special liceal şi special 
postliceal de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 
2018-2019 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 27485/22.01.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;  
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având in vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de Specialitate nr. 1, 4 şi 5 

ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi nr. 
16147/15.11.2017 înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 27485/17.11.2017; 
 Având în vedere adresa Consiliului Judeţean Galaţi nr. 27485/05.12.2017 către 
Ministerul Educaţiei Naţionale; 
 Având în vedere adresa Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 42961/14.12.2017 
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 27485/15.12.2017 ce conţine avizul 
conform privind organizarea reţelei şcolare de învăţământ special liceal şi special 
postliceal pentru anul şcolar 2018-2019 de pe raza administrativ teritorială a Judeţului 
Galaţi; 
 Având în vedere prevederile art. 61 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 96 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă reţeaua şcolară a învăţământului special liceal şi special 
postliceal de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul 2018-2019, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Ministerului Educaţiei Naţionale şi 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi. 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 
 

 

Contrasemneazǎ pentru legalitate 
          Secretarul Judeţului, 
                 Puşcaş Paul                                                                           

                                                                                                                                             Director executiv, 

     Stoica George 

Întocmit, 
Zaharia Mihai 
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           REȚEAUA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT CU PERSONALITATE JURIDICĂ 

ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT – SPECIAL (LICEAL ŞI POSTLICEAL) 

           REȚEA EXISTENTĂ 2017-2018 REȚEA PROPUSĂ 2018-2019 

Nr . 
crt. 

Județ Localitatea Mediu  
Urban/ 
Rural 

Denumirea unității de învățământ cu 
personalitate juridică-Adresa Nr. 

telefon/fax/e-mail/niveluri de 
învățământ 

Denumirea unității de 
învățământ fara  

personalitate juridică  
(arondată)-Adresa Nr. 

telefon/fax/e-
mail/niveluri de 

învățământ 

Nr . 
crt. 

Județ Mediu  
Urban/ 
Rural 

Denumirea unității de învățământ 
cu personalitate juridică-Adresa 

Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de 
învățământ 

Denumirea unității 
de învățământ fara  

personalitate 
juridică  

(arondată)-Adresa 
Nr. telefon/fax/e-
mail/niveluri de 

învățământ 

1 GL GALATI Urban LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION 
MEHEDINTI" , Str.N.Balcescu , 
nr.19, Galati, tel.0236415201, 
sc_prof_integrat@yahoo.co.uk, 
LIC, PROF, POS/SPE                               

  1 GL Urban LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION 
MEHEDINTI", Str.N.Balcescu , 
nr.19, Galati, tel.0236415201, 
sc_prof_integrat@yahoo.co.uk,  
LIC, PROF, POS/SPE                             

 

            



 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 27485/22.01.2018 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

la proiectul de hotărâre privind: stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special liceal şi 
special postliceal de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 
2018-2019 

 

 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, prin adresa nr. 16147/15.11.2017 şi înregistrată sub 

nr. 27485/17.11.2017, a solicitat Consiliului Judeţean Galaţi transmiterea proiectului privind 

stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special de pe raza administrativ teritorială pentru anul 

şcolar 2018-2019, în vederea fundamentării proiectului planului de şcolarizare. 

Conform art. 24 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 

5472/07.11.2017 privind 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 2018-2019, “În vederea organizării reţelei 

şcolare locale, consiliile locale/judeţene întocmesc un proiect al reţelei şcolare, care se transmite 

inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei Naţionale, de către primar/preşedintele consiliului 

judeţean, în vederea emiterii avizului conform. Solicitarea de emitere a avizului conform este 

însoţită de proiectul de reţea şcolară şi de un raport argumentativ privind structura reţelei şcolare 

propusă să funcţioneze în anul şcolar următor […]”.  

Prin adresa nr. 27485/05.12.2017, Consiliul Judeţean Galaţi a transmis către Ministerul 

Educaţiei Naţionale proiectul privind reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu 

personalitate juridică (învăţământ de stat – special, nivel liceal şi postliceal) pentru anul şcolar 

2018-2019 de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi. 

Potrivit prevederilor art. 25, alin. (2) din Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5472/07.11.2017 privind 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 2018-2019, “pentru 

emiterea avizului conform privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar liceal şi postliceal special, Ministerul Educaţiei Naţionale va avea în vedere 

următoarele criterii: 

a) calitatea educaţiei furnizată de unităţile de învăţământ preuniversitar corelată cu standardul 

naţional de acreditare/evaluare periodică conform prevederilor art. 5, alin. (1) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, precum şi a prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 21/2007 privind 

aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar; 



b) eficienţa utilizării resurselor financiare, materiale şi umane, în cazul unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat; 

c) respectarea prevederilor legale privind atribuirea de denumiri sau a titluri de “colegiu/colegiu 

naţional”; 

d) respectarea prevederilor legale privind autorizarea de funcţionare provizorie/acreditarea 

unităţilor de învăţământ pentru nivelurile liceal special şi postliceal special; 

e) efectivele de copii şi elevi ale acestor unităţi de învăţământ sunt mai mari decât cele prevăzute 

la art. 19, alin. (1) din Legea nr. 1/2011; 

f) respectarea cerinţelor standardelor de autorizare de funcţionare provizorie/acreditare, aprobate 

prin Hotărârea de Guvern nr. 21/2007, privind spaţiile de învăţământ rezultate în urma procesului 

de reorganizare.” 

Ministerul Educaţiei Naţionale, prin adresa nr. 42961/14.12.2017, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Galaţi sub nr. 27485/15.12.2017 a comunicat avizul conform privind organizarea reţelei 

şcolare pentru învăţământul special liceal şi special postliceal de pe raza administrativ teritorială a 

Judeţului Galaţi. 

Art. 22, alin (1) din Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 

5472/07.11.2017 privind 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 2018-2019 prevede că “Organizarea 

reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se realizează prin hotărâre a 

consiliului local sau, după caz, a consiliului judeţean, cu avizul conform al inspectoratului 

şcolar/Ministerul Educaţiei Naţionale, după caz”. 

La alin. (3) al aceluiaşi articol sunt prezentate etapele realizării reţelei şcolare. Astfel, 

“organizarea reţelei şcolare se realizează, în ordine, cu respectarea următoarelor etape: 

a) realizarea proiectului de reţea şcolară de către consiliul local/consiliul judeţean; 

b) transmiterea proiectului de reţea şcolară, realizat de către consiliul local/consiliul judeţean, de 

către primar/preşedinte al consiliului judeţean, către inspectoratul şcolar/Ministerul Educaţiei 

Naţionale, cu solicitarea de emitere a avizului conform, potrivit prevederilor legale; 

c) realizarea activităţilor de monitorizare şi control de către inspectoratele şcolare, în colaborare cu 

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, denumită în continuare 

ARACIP, privind îndeplinirea cerinţelor din standardele de autorizare/acreditare aprobate prin 

Hotărârea de Guvern nr. 21/2007, a spaţiilor de învăţământ în care unităţile de învăţământ 

rezultate în urma procesului de reorganizare urmează să funcţioneze; 

d) transmiterea către autorităţile administraţiei publice locale (primarul şi consiliul local, respectiv 

preşedintele consiliului judeţean şi consiliul judeţean) 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/reorganizarea acestora); 

e) aprobarea prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, a consiliului judeţean, a reţelei şcolare 

pe baza avizului conform al inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei Naţionale.” 

 Conform art. 20, lit. a) al capitolului III intitulat “Emiterea avizului conform pentru 

organizarea/reorganizarea reţelei şcolare” din actul normativ mai sus amintit, “avizul conform 

pentru organizarea reţelei şcolare – este actul emis de către inspectoratele şcolare la solicitarea 

formulată de către autorităţile administraţiei publice locale în vederea organizării reţelei şcolare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, respectiv de Ministerul Educaţiei 



Naţionale la solicitarea formulată de către consiliile judeţene/consiliile locale şi ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti, în vederea organizării reţelei şcolare pentru învăţământul special de nivel 

liceal şi special de nivel postliceal, cu consultarea partenerilor sociali”. 

 Faţă de cele expuse solicităm raportul de avizare al comisiilor de specialitate 1, 4, şi 5 ale 

Consiliului Judeţean Galaţi şi supunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.  

 

 

 

P R E Ş E D I  N T E, 
 

Costel Fotea 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 27485/22.01.2018 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special liceal 

şi special postliceal de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul 

şcolar 2018-2019 

 
 

 Iniţiatorul, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea, prezintă un proiect de 
hotărâre al cărui scop îl reprezintă stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special liceal şi 
special postliceal de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 
2018-2019. 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 
- art. 61, alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- art. 96, alin. (5), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi nr. 16147/15.11.2017 înregistrată la Consiliul 
Judeţean Galaţi sub nr. 27485/17.11.2017; 
- adresa Consiliului Judeţean Galati nr. 27485/05.12.2017 către Ministerul Educaţiei Naţionale; 
- adresa Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 42961/14.12.2017 înregistrată la Consiliul 
Judeţean Galaţi sub nr. 27485/15.12.2017 ce conţine avizul conform privind organizarea 
reţelei şcolare pentru învăţământul special liceal şi special postliceal pentru anul 2018-2019 de 
pe raza administrativ teritorială a Judeţului Galaţi. 
 Proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile legale şi poate fi aprobat de plenul 
Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

 

DIRECŢIA ECONOMIE ŞI FINANŢE 
DIRECTOR EXECUTIV, 

                 George Stoica 

 

DIRECŢIA  DEZVOLTARE REGIONALĂ, 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Camelia Epure 

 

DIRECŢIA ARHITECT ŞEF, 
ARHITECT ŞEF, 

Mărioara Dumitrescu 

 

DIRECŢIA DE PATRIMONIU, 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Constantin Cristea 

 

SERVICIUL  CONTENCIOS ŞI PROBLEME JURIDICE,  


