
 

 
CONSILIUL  JUDEȚEAN  DOLJ                                                                                         

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special  

din județul Dolj pentru anul școlar 2022 - 2023 

 

Consiliul Județean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

având în vedere referatul de aprobare nr. 212/04.01.2022 al Direcției 

Economice, raportul Serviciului juridic nr. 459/06.01.2022, precum și avizul 

comisiilor de specialitate;  

în baza prevederilor art. 61, alin. 2 din Legea educației nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare și ale art. 24 din Anexa la O.M.E. nr. 

5511/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare 

pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de 

antepreşcolari/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,  

 în temeiul art. 173 alin. (1), lit. d), alin. (5), lit. a) și art. 182, alin. (1) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă organizarea rețelei școlare de învățământ special din județul 

Dolj pentru anul școlar 2022 – 2023, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

  Art.2. (1) Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj duc la 

îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri. 

            (2) Hotărârea se comunică Inspectoratului Școlar Județean Dolj. 

 

  Nr. ________              Adoptată la data de _____________    

 

PREŞEDINTE,   

                        CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                               SECRETAR GENERAL 

 DORIN COSMIN VASILE                                              AL JUDEȚULUI      

         

                                 CRISTIAN MARIAN ȘOVĂILĂ 

                                                                                                     



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ      

Direcția Economică                       PREŞEDINTE 

Nr.  212/04.01.2022                    

 

                   DORIN COSMIN VASILE 

 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de 

învățământ special din județul Dolj pentru anul școlar 2022 - 2023 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 61, alin. (2) din Legea educației naționale nr. 

1/2011, cu modificările și completările ulterioare, rețeaua școlară a unităților de 

învățământ de stat și particular preuniversitar se organizează de către autoritățile 

administrației publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor școlare, iar pentru 

învățământul special liceal și special postliceal, rețeaua școlară se organizează de către 

Consiliul Județean, cu avizul conform al Ministerului Educației. 

La nivelul județului Dolj învățământul special se desfășoară în Școala 

Gimnazială Specială “Sf. Mina” Craiova, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Sf. 

Vasile” Craiova,  Liceul Tehnologic Special “Beethoven” Craiova și Liceul 

Tehnologic Special “Pelendava” Craiova, unități de învățământ cu personalitate 

juridică. 

În vederea aprobării organizării rețelei de învățământ special în județul Dolj 

pentru anul școlar 2022–2023, Consiliul Județean Dolj a solicitat unităților de 

învățământ special mai sus menționate, prin adresa nr. 25965/15.11.2021, proiectul 

planului de școlarizare pentru învățământ special pentru anul 2022-2023, iar acesta au 

transmis proiectul planului de școlarizare după cum urmează: Școala Gimnazială 

Specială “Sf. Mina” Craiova, prin adresa nr. 26140/16.11.2021; Centrul Școlar pentru 

Educație Incluzivă “Sf. Vasile” Craiova, prin adresa nr. 26249/17.11.2021; Liceul 

Tehnologic Special “Beethoven” Craiova, prin adresa nr. 26207/17.11.2021 și Liceul 

Tehnologic Special “Pelendava” Craiova, prin adresa nr. 26074/16.11.2021. 

Potrivit prevederilor  art. 24 din Ordinului Ministerului Educației nr.   

5511/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de 

școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de 

antepreşcolari/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, Consiliul Județean Dolj, 

prin adresa nr. 26578/22.11.2021, a solicitat Inspectoratul Școlar Județean Dolj avizul 

conform pentru organizarea rețelei școlare a învățământului special preșcolar, primar 



și gimnazial din județul Dolj, iar prin adresa nr. 26580/22.11.2021 a solicitat 

Ministerului Educației avizul conform pentru organizarea rețelei școlare a 

învățământului special liceal și postliceal din județul Dolj, solicitări avizate favorabil 

prin adresa Inspectoratului Județean Dolj nr. 29780/27.12.2021, respectiv prin adresa 

nr. 29534/22.12.2021 a Ministerului Educației. 

 Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobare organizarea rețelei 

școlare de învățământ special din județul Dolj, pentru anul școlar 2022-2023, conform 

anexei nr. 1.                  

 

    DIRECTOR EXECUTIV,                                     ȘEF SERVICIU, 

                                  

                   MARIAN MECU                                        GABRIEL AFTINESCU 

 

 

 

 

Întocmit, 

         Bădulescu Emilia Ioana 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr. 459/06.01.2022 

           VIZAT 

DIRECTOR EXECUTIV 

   Adriana- Cristina VĂRGATU 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

   asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de învățământ special din 

județul Dolj pentru anul școlar 2022-2023 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment 

de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat proiectul de 

hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de învățământ special din județul Dolj pentru anul 

școlar 2022-2023 propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: rețelei școlare de învățământ special din județul Dolj 

pentru anul școlar 2022-2023 .        

 2)  Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.),  în 

limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile domeniului 

reglementat, respectiv prevederile:  

-art.61 alin.(2) din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

-art.24 din Anexa la O.M.E. nr.5511/2021 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 2022-2023 

-art.173 alin.(1), lit. d), alin.(5), lit. a) și  art.182 și art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a serviciului 

juridic: nu este cazul. 

4 )  Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

 

 

 

      Avizat         

         ȘEF SERVICIU JURIDIC,            

                       Daiana STOICA             

                                                                                                                            Întocmit, 

                                                                                                        CONSILIER JURIDIC, 

                                                                                                      Mioara-Veronica Manea                                            



  

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. ____________  

              

 

 
 

 

Reţeaua şcolară de învăţământ special din judeţul Dolj  

pentru anul şcolar 2022 – 2023 

  

 

 

Nr. 

Crt. 

Unitatea de învățământ  

cu personalitate juridică 

Niveluri de învățământ 

școlarizate 

1. 

Școala Gimnazială Specială “Sf. Mina” Craiova 

Str. George Enescu, nr. 7, Craiova, jud. Dolj 

Tel./Fax: 0251.592.120; scolasfmina@yahoo.com 

PRE, PRI, GIM / SPE 

2. 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Sf. Vasile” 

Craiova 

Str. Dimitrie Gerota, nr. 3, Craiova, jud. Dolj 

Tel/Fax: 0251.510.079; sfvasile_craiova@yahoo.com 

PRE, PRI, GIM / SPE 

3. 

Liceul Tehnologic Special “Beethoven”, Craiova 

Str. Beethoven, nr. 2, Craiova, jud. Dolj 

Tel.: 0251.411.451; 0351.420.112; 0351.420.113 

Fax: 0251.414.884; csbeethoven@yahoo.com 

PROF, LIC, POS / SPE 

4. 

Liceul Tehnologic Special “Pelendava”, Craiova 

Str. Bariera Vâlcii, nr. 160A, Craiova, jud. Dolj 

Tel: 0251.591.636; Fax: 0251.431.642; 

spscraiova@gmail.com 

PRI,  GIM,  LIC / SPE 

  

 

    DIRECTOR EXECUTIV,                                     ȘEF SERVICIU, 

                                  

           MARIAN MECU                                        GABRIEL AFTINESCU 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

          Bădulescu Emilia Ioana 

 




