
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

   
 

 
HOTĂRÂREA NR. 54 

privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
de stat şi particular din municipiul Craiova  

 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.07.2012; 

Având în vedere raportul nr.92796/2012 întocmit de Direcţia Patrimoniu şi 
Investiţii prin care se propune  reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova, începând cu data de 
01.09.2012 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.31, 32, 33, 34 şi 35/2012;      
         În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, modificată şi 
completată, Ordonanţei Guvernului nr.63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de 
denumiri, aprobată de Legea nr.48/2003, modificată şi completată, Hotărârii Guvernului 
nr.536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cercetării, 
Tineretului şi Sportului, modificată şi completată, Ordinului Ministerului Educaţiei 
Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6564/2011 şi în baza Ordinului nr. 3283/2012, 
pentru modificarea şi completarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de 
învăţămănt din sistemul naţional de învătamînt din sistemul naţional de învăţâmânt 
preuniversitar aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si 
sportului nr.6564/ 2011;   

  În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit. a pct.1, art.45 alin.3  şi art.61 
alin.2, din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

 
 

                                                HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1.  Se  aprobă reorganizarea  reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
de stat şi particular din municipiul Craiova, începând cu data de 01.09.2012, 
conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Investiţii şi Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR, 
           Pavel BADEA Nicoleta MIULESCU 
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