
       
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

    
      HOTĂRÂREA NR.34 

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 și rapoartele nr.65/2019 al Comisiei Servicii 
Publice, Liberă Iniţiativă  şi Relaţii Internaţionale, nr.67/2019 al Comisiei pentru 
Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.71/2019 al Comisiei de 
Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.73/2019 al Comisiei 
Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.75/2019 al Comisiei Buget 
Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;      
          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. 

 
 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,   CONTRASEMNEAZĂ, 
                SECRETAR, 



            Adrian COSMAN       Nicoleta MIULESCU 
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