HOTĂRÂREA NR. _______
din ____
_ 2022
privind: stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special liceal şi special postliceal de
pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2022-2023
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12853/20.01.2022
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere Referatul de aprobare al inițiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere raportul de avizare al Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa Consiliului Judeţean Galaţi nr. 12853/18.11.2021 către
Ministerul Educaţiei și Cercetării;
Având în vedere adresa Ministerului Educaţiei și Cercetării nr. 35368/22.12.2021
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 12853/29.12.2021 ce conţine avizul conform
privind organizarea reţelei şcolare pentru învăţământul special liceal şi special postliceal de pe
raza administrativ teritorială a Judeţului Galaţi pentrul anul şcolar 2022-2023;
Având în vedere prevederile art. 61, alin. (1), (2) şi (21) din Legea educaţiei naţionale
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 24 din Metodologia privind fundamentarea cifrei de
școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de
antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și
emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar
pentru anul școlar 2022-2023, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr.
5511/2021;
Având în vedere prevederile art. 173, alin. (5), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
Având în vedere prevederile art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.
57/2019 privind Codul administrativ;

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 2022-2023, conform anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemneazǎ pentru legalitate
Secretarul General al Judeţului,
Coca Ionel
Director executiv,
Stoica George
Întocmit,
Zaharia Mihai
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Anexa
REŢEAUA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT CU PERSONALITATE JURIDICĂ
ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT – SPECIAL
REȚEA EXISTENTĂ 2021-2022
Nr.
crt.

Jud.

1

GL

Localitatea

GALATI

Mediu
Urban/
Rural

Urban

Denumirea unității de
învățământ cu personalitate
juridică-Adresa Nr.
telefon/fax/e-mail/niveluri de
învățământ
LICEUL TEHNOLOGIC
“SIMION MEHEDINŢI”
Str.N.Bălcescu nr.19, Galaţi,
tel.0236415201,
sc_prof_integrat@yahoo.co.uk
LIC, PROF, POS/SPE

REȚEA PROPUSĂ 2022-2023
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Nr. 12853/20.01.2022

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind: stabilirea reţelei şcolare a
învăţământului special liceal şi special postliceal de pe raza administrativ teritorială a
judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2022-2023

Având în vedere dispoziţiile art. 61 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, “(1) Reţeaua şcolară este formată din totalitatea:
a) unităţilor de învăţământ acreditate, respectiv autorizate să funcţioneze provizoriu;
b) unităţilor de învăţământ preuniversitar, înfiinţate in structura universităţilor de stat;
c) furnizorilor de educaţie autorizaţi să funcţioneze provizoriu.
(2) Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar se
organizează de către autorităţile 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 şcolari şi cu avizul conform al Ministerului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(21) Prin organizarea reţelei şcolare, prevăzute la alin. (1), autorităţile administraţiei publice
locale, respectiv consiliul judeţean sau consiliile subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale
municipiilor asigură publicarea, pentru fiecare an şcolar, a unităţilor de învăţământ de stat,
particulare şi confesionale acreditate, precum şi a furnizorilor de educaţie autorizaţi să
funcţioneze provizoriu, care organizează legal activităţi de educaţie în vederea realizării
opozabilităţii faţă de toţi beneficiarii direcţi şi indirecţi ai educaţiei.”
Conform art. 24 din Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru
învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreșcolari/preşcolari şi elevi
şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum și emiterea avizului conform în
vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul şcolar 20222023, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5511/2021: “(1) Organizarea
reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular se realizează prin
hotărâre a consiliului local sau a consiliului judeţean, cu avizul conform al inspectoratului
şcolar/Ministerului Educaţiei și Cercetării.
(2) Obţinerea avizului conform este obligatorie, lipsa acestuia atrăgând nulitatea hotărârii
consiliului local sau, după caz, a consiliului judeţean prin care este organizată reţeaua şcolară.
(3) 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, însoţit de un raport argumentativ privind structura
reţelei şcolare propuse să funcţioneze în anul şcolar următor, realizat de către consiliul
local/consiliul judeţean, de către primar/preşedintele consiliului judeţean, către inspectoratul
şcolar/Ministerul Educaţiei și Cercetării, cu solicitarea de emitere a avizului conform, potrivit
prevederilor legale;
c) 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 acestora);

d) aprobarea, prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, a consiliului judeţean, a reţelei
şcolare, pe baza avizului conform al inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei și Cercetării.”
Prin adresa nr. 12853/18.11.2021, Consiliul Judeţean Galaţi a transmis către Ministerul
Educaţiei și Cercetării proiectul privind reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
cu personalitate juridica (învăţământ de stat – special, nivel liceal şi postliceal) pentru anul
şcolar 2022-2023 de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi.
Ministerul Educaţiei și Cercetării, prin adresa nr. 35368/22.12.2021, înregistrată la
Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 12853/29.12.2021 a comunicat avizul conform privind
organizarea reţelei şcolare pentru învăţământul special liceal şi special postliceal pentru anul
şcolar 2022-2023 de pe raza administrativ teritorială a Judeţului Galaţi.
Conform art. 20, lit. a) al capitolului III intitulat “Emiterea avizului conform pentru
organizarea/reorganizarea reţelei şcolare”, Secţiunea 1 – Termeni şi condiţii, din Ordinul
ministrului educației și cercetării nr. 5511/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind
fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența
efectivelor de antepreșcolari / preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ
particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de
învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023, “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 și Cercetării
la solicitarea formulată de către consiliile judeţene/consiliile locale şi ale sectoarelor
municipiului Bucureşti, cu consultarea partenerilor sociali, în vederea organizării reţelei şcolare
pentru învăţământul special de nivel liceal şi special de nivel postliceal”.
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. 12853/20.01.2022
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind: stabilirea reţelei şcolare a
învăţământului special liceal şi special postliceal de pe raza administrativ teritorială a
judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2022-2023

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 20222023.
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază:
- art. 61, alin. (1), (2) şi (21) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 24 din Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul
preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari / preșcolari și elevi școlarizați în
unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării
rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023, aprobată prin
Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5511/2021;
- art. 173, alin. (5), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- adresa Consiliului Judeţean Galați nr. 12853/18.11.2021 către Ministerul Educaţiei și
Cercetării;
- adresa Ministerului Educaţiei și Cercetării nr. 35368/22.12.2021 înregistrată la Consiliul
Judeţean Galaţi sub nr. 12853/29.12.2021 ce conţine avizul conform privind organizarea
reţelei şcolare pentru învăţământul special liceal şi special postliceal pentru anul şcolar 20222023 de pe raza administrativ teritorială a Judeţului Galaţi.
Proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate.
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