
       
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 

   PROIECT 
 

      HOTĂRÂREA NR._____ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.34/2019 referitoare la 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 
31.10.2019; 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 172416/2019, raportul nr.174867/2019 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi nr.176411/2019 întocmit de Direcţia Juridică, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune  modificarea 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.34/2019 referitoare la organizarea 
reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul 
Craiova, pentru anul şcolar 2019-2020;      
          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.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit. a, art.139 alin.1, art.154 alin.1 
şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 

 

                                                HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă modificarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat şi particular din municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2019-2020, în sensul 
schimbării denumirii următoarelor unități de învățământ: 
a) Colegiul Tehnic ,,Costin D. Nenițescu”, se va numi Liceul Tehnologic   

,,Costin D. Nenițescu”; 
b)  Colegiul Național Economic „Gheorghe Chițu”, se va numi Colegiul 

Economic „Gheorghe Chițu”; 
c) Colegiul Tehnic Energetic, se va numi Liceul Energetic; 



 
 

d) Colegiul Tehnic de Arte și Meserii „Constantin Brâncuși”, se va numi Liceul 
Tehnologic „Constantin Brâncuși”;  

e) Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, se va numi Liceul de Industrie 
Alimentară; 

f) Colegiul „Ștefan Odobleja”, se va numi Liceul Tehnologic „Ștefan Odobleja”.                                 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător pozițiile 69, 71, 84, 

85, 86 și 88 din anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.34/2019. 

Art.3. 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. 

 
 
 
 
 
 

 
         INIŢIATOR,   AVIZAT, 
            PRIMAR,        SECRETAR GENERAL, 

            Mihail GENOIU       Nicoleta MIULESCU 
 



   

Municipiul Craiova 

Primăria Municipiului Craiova                                                  Se aprobă,  
Direcţia Patrimoniu                                                                       Primar 
Serviciul Patrimoniu                                                               Mihail Genoiu 

nr.172416/07.10.2019 

 

 

                                                      Referat de aprobare 

 
la Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 

34/2019 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi 

particular din municipiului Craiova pentru anul şcolar 2019-2020, prin actualizarea denumirii 

unor unități de învățământ. 

 

     Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 34/2019, modificată prin 

Hotărârea nr.375/2019, a fost aprobată organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2019-2020, 

conform anexelor 1-2, care fac parte integrantă din Hotărâre.   

      Potrivit art. 61 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările si completarile 

ulterioare, reţeaua şcolară este formată din totalitatea unităţilor de învăţământ acreditate, 

respectiv autorizate provizoriu, a  unităţilor de învăţământ preuniversitar, înfiinţate în structura 

universităţilor de stat si a furnizorilor de educaţie autorizaţi să funcţioneze provizoriu. 

     De asemenea, potrivit art. 61, alin 2 din Legea nr. 1/2011 reţeaua şcolară a unităţilor de 

învăţământ de stat şi particular preuniversitar se organizează de către autorităţile administraţiei 

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 

sociali şi cu avizul conform al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.  

      Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, prin adresa nr.147515/28.08.2019  transmite câte o 

copie după   OMEN nr.4752/12.08.2019 privind revocarea titlului de ,,Colegiu” acordat 

Colegiului Tehnic ,,Costin D. Nenițescu” din municipiul Craiova și OMEN 

nr.4753/12.08.2019 privind revocarea titlului de ,,Colegiu” acordat Colegiului Tehnic de 

Industrie Alimentară din municipiul Craiova, iar prin adresa nr. 157648/13.09.2019 transmite 

câte o copie după  OMEN. nr.5044/29.08.2019  privind revocarea titlului de ,,Colegiu” acordat 

Colegiului Ștefan Odobleja,  OMEN. nr. 5045/29.08.2019 privind revocarea titlului de 

,,Colegiu” acordat Colegiului Tehnicde Arte și Meserii Constantin Brâncuși, OMEN. nr. 
5046/29.08.2019 privind revocarea titlului de ,,Colegiu Național” acordat ColegiuluiNațional 

Economic Gheorghe Chițu și OMEN. nr. 5047/29.08.2019 privind revocarea titlului de 

,,Colegiu” acordat Colegiului Tehnic Energetic, solicitând totodată autorităţii publice locale să 

întreprindă demersurile necesare cuprinderii acestora în rețeaua școlară cu noua denumire, 

începând cu anul școlar 2019-2020.  

       Urmare a celor prezentate mai sus, este necesară și oportună dezbaterea, analizarea și 

aprobarea  Proiectulului de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului 

Local nr. 34/2019, privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

de stat şi particular din municipiului Craiova, pentru anul şcolar 2019-2020,  prin actualizarea 
denumirii unor unități de învățământ. 

 
 
 

    Director executiv, 



   

    Cristian Ionuţ GÂLEA 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMARIA MUNICIPIUL CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                      
SERVICIUL PATRIMONIU                                                                                       Se aprobă,                                
Nr.174867/09.10.2019                                                Primar 
                                                                                                                                   Mihail Genoiu 
 
 
 

                                                                          
              Raport pentru adoptarea unei hotărâri privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

34/2019 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi 
particular din municipiului Craiova pentru anul şcolar 2019-2020, în sensul schimbării  denumirii 

unor unități de învățământ. 
 
 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 34/2019, modificată prin Hotărârea 
nr.375/2019, a fost aprobată organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi 
particular din municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2019-2020, conform anexelor 1-2, care fac parte 
integrantă din Hotărâre.  
      Potrivit art. 61 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările si completarile ulterioare, 
reţeaua şcolară este formată din totalitatea unităţilor de învăţământ acreditate, respectiv autorizate 
provizoriu, a  unităţilor de învăţământ preuniversitar, înfiinţate în structura universităţilor de stat si a 
furnizorilor de educaţie autorizaţi să funcţioneze provizoriu. 
     De asemenea, potrivit art. 61, alin 2 din Legea nr. 1/2011 reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de 
stat şi particular preuniversitar se organizează de către autorităţile administraţiei 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 sociali şi cu avizul conform al Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului.  
      Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, prin adresa nr.147515/28.08.2019  transmite câte o copie după 
OMEN nr.4752/12.08.2019 privind revocarea titlului de ,,Colegiu” acordat Colegiului Tehnic ,,Costin D. 
Nenițescu” din municipiul Craiova și OMEN nr.4753/12.08.2019 privind revocarea titlului de ,,Colegiu” 
acordat Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară din municipiul Craiova, iar prin adresa nr. 
157648/13.09.2019 transmite câte o copie după OMEN. nr.5044/29.08.2019  privind revocarea titlului de 
,,Colegiu” acordat Colegiului Ștefan Odobleja,  OMEN. nr. 5045/29.08.2019 privind revocarea titlului de 
,,Colegiu” acordat Colegiului Tehnic de Arte și Meserii Constantin Brâncuși, OMEN. nr. 
5046/29.08.2019 privind revocarea titlului de ,,Colegiu Național” acordat Colegiului Național Economic 
Gheorghe Chițu și OMEN. nr. 5047/29.08.2019 privind revocarea titlului de ,,Colegiu” acordat 
Colegiului Tehnic Energetic, solicitând totodată autorităţii publice locale să întreprindă demersurile 
necesare cuprinderii acestora în rețeaua școlară cu noua denumire, începând cu anul școlar 2019-2020.  
 Potrivit OMEN nr.4752/12.08.2019,  începând cu anul școlar 2019-2020, Colegiul Tehnic ,,Costin 
D. Nenițescu” din municipiul Craiova  se va numi Liceul Tehnologic  ,,Costin D. Nenițescu” din Craiova, 
jud. Dolj. 
 Potrivit OMEN nr.4753/12.08.2019, începând cu anul școlar 2019-2020, Colegiul Tehnic de 
Industrie Alimentară din municipiul Craiova se va numi Liceul de Industrie Alimentară din municipiul 
Craiova, județul Dolj. 
 Potrivit  OMEN nr.5044/29.08.2019,  începând cu anul școlar 2019-2020 Colegiul Ștefan 
Odobleja din municipiul Craiova se va numi Liceul Tehnologic Ștefan Odobleja  din municipiul Craiova, 
județul Dolj. 
 Potrivit  OMEN nr.5045/29.08.2019,  începând cu anul școlar 2019-2020 Colegiul Tehnic de Arte 
și Meserii Constantin Brâncuși din municipiul Craiova se va numi Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși  
din municipiul Craiova, județul Dolj. 



 

 Potrivit  OMEN nr.5046/29.08.2019,  începând cu anul școlar 2019-2020 Colegiul Național 
Economic Gheorghe Chițu din municipiul Craiova se va numi Colegiul Economic Gheorghe Chițu  din 
municipiul Craiova, județul Dolj. 
 Potrivit  OMEN nr.5047/29.08.2019,  începând cu anul școlar 2019-2020 Colegiul Tehnic 
Energetic din municipiul Craiova se va numi Liceul Energetic  din municipiul Craiova, județul Dolj.    
       Astfel, în anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Local nr.34/2019, ce cuprinde rețeaua unităților de 
învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2019-2020, se modifică următoarele denumiri: 

− la poz.69, Colegiul Tehnic ,,Costin D. Nenițescu” din municipiul Craiova  se va numi Liceul 
Tehnologic  ,,Costin D. Nenițescu” din Craiova, jud. Dolj. 

− la poz. 71, Colegiul Național Economic "Gheorghe Chițu" din municipiul Craiova  se va 
numiColegiul Economic "Gheorghe Chițu"  din municipiul Craiova, județul Dolj. 

− la poz. 84, Colegiul Tehnic Energetic din municipiul Craiova se va numi Liceul Energetic  din 
municipiul Craiova, județul Dolj.   

− la poz. 85, Colegiul Tehnic de Arte și Meserii Constantin Brâncuși din municipiul Craiova se 
va numi Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși  din municipiul Craiova, județul Dolj. 

− la poz.86, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară din municipiul Craiova se va înlocui cu  
Liceul de Industrie Alimentară din municipiul Craiova, județul Dolj”. 

− la poz. 88, Colegiul Ștefan Odobleja din municipiul Craiova se va numi Liceul Tehnologic 
Ștefan Odobleja  din municipiul Craiova, județul Dolj. 

          Faţă de cele prezentate, în conformitate cu  prevederile art. 61 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,  cu prevederile O.M.E.C.T.S. nr. 6564/2011 privind 
aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de 
învățământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit  Referatului de aprobare nr. 
172416/07.10.2019 și în temeiul art. 129 alin. 2 lit.d coroborat cu alin. 7 lit. a  din Ordonanţa de urgenţă 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova:  
 1. Modificarea  reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din 
municipiului Craiova pentru anul şcolar 2019-2020, în sensul schimbării denumirii următoarelor unități 
de învățământ: 
 a - Colegiul Tehnic ,,Costin D. Nenițescu”, se va numi Liceul Tehnologic  ,,Costin D. Nenițescu”  
 b - Colegiul Național Economic "Gheorghe Chițu", se va numi Colegiul Economic "Gheorghe 
Chițu"   
 c - Colegiul Tehnic Energetic , se va numi Liceul Energetic   
 d - Colegiul Tehnic de Arte și Meserii Constantin Brâncuși , se va numi Liceul Tehnologic 
Constantin Brâncuși   
 e - Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară se va numi  Liceul de Industrie Alimentară  
 f-Colegiul Ștefan Odobleja, se va numi Liceul Tehnologic Ștefan Odobleja                                 
 2.Modificarea în mod corespunzător a pozițiilor 69, 71, 84, 85, 86, 88 din  anexa nr. 1 a Hotătrârii 
Consiliului Local nr. 34/2019 . 
              
 
 
       DIRECTOR EXECUTIV,                                                                    ŞEF SERVICIU,                          
          Cristian Ionuţ Gâlea                                                                    Lucian Cosmin Mitucă 

 
 
 
 

                                                                                                        ÎNTOCMIT, 
                                                                                                           Insp.Daniela Duțu 
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