
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

HOTĂRÂREA NR. 44 
privind acceptarea înfiinţării Consorţiului şcolar “Tradi ţie şi excelenţă în 

educaţie” şi a Consorţiului şcolar “Pro Academica” 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.01.2012; 

Având în vedere raportul nr.11405/2012 întocmit de Direcţia Urbanism, 
Amenajarea Teritoriului şi Patrimoniu prin care se propune aprobarea acceptarea 
înfiinţării Consorţiului şcolar “Tradiţie şi excelenţă în educaţie” şi a Consorţiului şcolar 
“Pro Academica” şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.5, 6, 7, 8 şi 9/2012; 
          În conformitate cu prevederile art.62 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, 
modificată şi completată, art.8 din Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului nr.5488/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru 
organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare;  

În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit.a pct.1, art.45 alin.1 şi art.61 
alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1.  Se acceptă înfiinţarea Consorţiului şcolar “Tradiţie şi excelenţă în educaţie”, 

constituit în baza contractului de parteneriat nr.1/2012 încheiat între unităţile de 
învăţământ preuniversitar Şcoala cu clasele I-VIII nr.21 “Gheorghe Ţiţeica”, 
Şcoala cu clasele I-VIII nr.22 “Mircea Eliade”, Colegiul Naţional “Fraţii 
Buzeşti” şi Colegiul Naţional “Elena Cuza” Craiova, prevăzut în anexa nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se acceptă înfiinţarea Consorţiului şcolar “Pro Academica” constituit în baza 
contractului de parteneriat nr.38/2012 încheiat între Colegiul Naţional 
Economic “Gheorghe Chiţu”, Colegiul Naţional “Carol I”, Şcoala cu clasele I-
VIII nr.18 “Sfântul Dumitru”, Şcoala cu clasele I-VIII nr.36 “Gheorghe 
Bibescu”, Palatul Copiilor , Gradiniţa cu program prelungit nr.21 şi Gradiniţa 
nr.30 “Casuţa Fermecată”, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi 
Patrimoniu, Şcoala cu clasele I-VIII nr.21 “Gheorghe Ţiţeica”, Şcoala cu clasele 
I-VIII nr.22 “Mircea Eliade”, Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti”, Colegiul 
Naţional “Elena Cuza” Craiova, Colegiul Naţional Economic “Gheorghe 
Chiţu”, Colegiul Naţional “Carol I”, Şcoala cu clasele I-VIII nr.18 “Sfântul 
Dumitru”, Şcoala cu clasele I-VIII nr.36 “Gheorghe Bibescu” , Palatul Copiilor, 
Gradiniţa cu program prelungit nr.21 şi Gradiniţa nr.30 “Casuţa Fermecată” vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       CONTRASEMNEAZĂ, 

        SECRETAR, 
                  Constantin URSU          Nicoleta MIULESCU 



          
 
 
 
 
 
 
 
 






















