
       
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

   PROIECT 
 

      HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
de stat şi particular din municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2017-2018 

 
 

 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
23.02.2017; 

Având în vedere raportul nr.19373/2017 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune  reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi 
particular din municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2017-2018;      

    În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare, art.26 şi 31 din Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi 
Cercetării Ştiinţifice nr.5777/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea 
cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, eficenţa efectivelor de 
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 2017-2018 coroborate cu prevederile Ordinului Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.6564/2011, 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 reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat şi particular din municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2017-2018, conform 
anexelor 1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.85/2016. 

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, 
        PT. PRIMAR, PT. SECRETAR,   
       VICEPRIMAR, 
       Mihail GENOIU 

Ovidiu MISCHIANU 
 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu 
Nr.19373/14.02.2017 

 
                    SE APROBĂ, 
             Pt.PRIMAR 
             VICEPRIMAR 

                   Mihail Genoiu 
 
 

         R A P O R T ,     
                                                                          
         Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.85/2016 a   fost 
aprobată reorganizarea  reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 
şi particular acreditate şi autorizate din municipiul Craiova, începând cu data de 
01.09.2016, conform anexelor 1-3  parte integrantă din Hotărâre. 
       Prin adresa cu nr. 5564/16.01.2017 Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj solicită 
adoptarea hotărârii privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat, particular preuniversitar acreditate şi preuniversitar 
particular autorizate provizoriu ce va funcţiona începând cu anul şcolar 2017-2018 la 
nivelul Municipiului Craiova.Potrivit adresei mai sus menţionate,Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Dolj în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 13.01.2017 a emis 
Avizul Conform pentru reţeaua şcolară care va funcţiona în anul 2017-2018 în forma 
prevăzută în Anexele nr.1-2. 
 Faţă de cele prezentate şi ţinând cont de prevederile art.61 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011,cu modificările şi completările ulterioare,prevederile art.26 şi 31 din 
O.M.E.N.C.S. nr.5777/22.11.2016 privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea 
cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat,eficenţa efectivelor de 
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 2017-2018 coroborate cu prevederile Ordinului M.E.C.T.S. 
nr.6564/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi în temeiul art.36 alin.2 lit.d 
coroborat cu alin.6 lit.a pct.1, art.45 alin.3, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea 
nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, propunem spre 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
 1.Reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi 
particular  din municipiul Craiova,pentru anul şcolar 2017-2018 conform Anexelor nr.1-2 
la prezentul raport. 
 2.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,îşi încetează efectele Hotărârea 
nr.85/2016 a Consiliului Local al Municipiului Craiova,privind reorganizarea reţelei 
şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate din 
municipiul Craiova. 
        
       Director Executiv,         Întocmit,                                                                                                       
              Cristian Ionuţ Gâlea                                                        Insp.Diţoiu Luiza               
                                                               
        Vizat de legalitate, 
          Cons jur.Isabela Cruceru 
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