
       
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

   
PROIECT 

 
 

      HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

de stat şi particular acreditate din municipiul Craiova  
 
 

 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.11.2014; 

Având în vedere raportul nr.170144/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune  reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
de stat şi particular acreditate din municipiul Craiova, începând cu data de 01.09.2014;      
         În conformitate cu prevederile art.19 alin.4 şi art.61 alin.2 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011, modificată şi completată;   

  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, privind administraţia 
publică locală; 

 
 
 
 

                                                HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1.  Se  aprobă reorganizarea  reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
de stat şi particular acreditate din municipiul Craiova, începând cu data de 
01.09.2014, conform anexelor 1-3 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Pe aceeaşi dată, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.126/2013. 

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, 
Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 



 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Patrimoniu 
Nr. 170144 / 20.11. 2014 

                   SE APROBĂ, 

                                                                                              PRIMAR, 
                                                                                  LIA OLGUŢA VASILESCU            
                                                                             
                                                                    

 
                                                             R A P O R T , 
 
             Prin  Hotărârea nr.126/2013  a Consiliului Local al municipiului 

Craiova, s-a aprobat reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ  
preuniversitar de stat şi particular preuniversitar ce a funcţionat începând cu 
data 01 septembrie 2013 pentru ordonatorii terţiari de credite ai bugetului 
Municipiului Craiova, aprobaţi prin Hotărârea nr. 18/2014 a Consiliului Local al 
municipiului Craiova . 

Prin adresele cu nr.206295/2013 şi nr.157857/31.10.2014, Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Dolj solicită  aprobarea reorganizării reţelei şcolare a unităţilor 
de învăţământ preuniversitar de stat şi particular preuniversitar ce va funcţiona 
începănd cu data 01  septembrie 2014 la nivelul Municipiului Craiova. Potrivit 
adreselor  mai sus menţionate, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj în şedinţa 
Consiliului de Administraţie din data de 17.12. 2013 a dat Avizul Conform 
privind reorganizarea reţelei unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică din 
municipiul Craiova începând cu data de 01.09.2014. Reţeaua şcolară a fost 
avizată cu  numărul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, cu 
personalitate juridică ce au calitatea de ordonatori de credite în anul 2014  şi 
cuprinde numărul  de unităţi ce se prezintă conform Anexei 1 , unităţi conform 
Anexei 2 pentru reţeaua de învăţământ  preuniversitar particular acreditate şi  
unităţi conform Anexei 3 pentru reţeaua de învăţământ  preuniversitar particular 
autorizate ce funcţionează la nivelul municipiului Craiova ,în anul şcolar 2014-
2015. 

De asemenea prin adresa cu nr.128319/2014 Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Dolj solicită  ca în baza Ordinului nr.3975/2014 emis de către Ministerul 
Educaţiei Naţionale privind înfiinţarea Centrului Judeţean de excelenţă Dolj să 
fie completată  reţeaua de învăţământ de stat ce funcţionează la nivelul 
Municipiului Craiova cu Centrului Judeţean de excelenţă Dolj ca unitate cu 
personalitate juridică cu sediul în cadrul Colegiului Naţional ,,Carol I”.În acest 
sens ,ţinând cont de Hotărârea Consiliului de Administraţie al I.S.J. Dolj din data 
de 08.09.2014 , se transmite şi  Avizul Conform în vederea modificării reţelei 
şcolare ,prin cuprinderea în cadrul acesteia a Centrului Judeţean de excelenţă 
Dolj ca unitate cu personalitate juridică cu sediul în cadrul Colegiului Naţional 
,,Carol I”.Î 



Potrivit Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările  
ulterioare, art. 19 alin. (4) pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi 
formare profesională, autorităţile administraţiei publice locale, în baza avizului 
conform al inspectoratelor scolare, aprobă organizarea, funcţionarea şi, după 
caz, dizolvarea unor structuri de învaţământ, fară personalitate juridica - ca parţi 
ale unei unităţi de invăţământ cu personalitate juridică - şi subordonate aceluiaşi 
ordonator principal de credite, în condiţiile legii iar potrivit art. 61 alin.(2) reţeaua  
scolară a unităţilor de învătământ de stat  si particular preuniversitar se 
organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform 
al inspectoratelor  scolare. 

      Faţă de cele prezentate şi ţinând cont de Hotărârârile Consiliului de 
Administraţie al Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, în conformitate cu 
prevederile art. 19 alin 4 ,art.57 alin 1,2 ,3 şi art. 61 alin 1 şi 2 din Legea 
Educatiei Nationale nr. 1/2011 modificată şi  completată ,cu precizările OMEN 
nr..5454/2013 privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de 
şcolarizare pentru anul 2014-2015,cu Ordinul nr.3975/2014 ,a Ordinului 
M.E.C.T.S.nr.5577/2011,în temeiul  art.36 alin.2 lit. d coroborat alin. 6 lit.a pct. 1 
din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală 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 acreditate şi autorizate  din municipiul Craiova , începând cu 
data de 01.09.2014 conform Anexelor nr.1 - 3 la prezentul raport. 

2.Începând cu data prevăzută la punctul 1 ,încetează efectele Hotărârea  
nr.126/2013  a Consiliului Local al municipiului Craiova, privind reorganizarea 
reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular 
preuniversitar ce a funcţionat începănd cu data 01 septembrie 2013 

 
 
 
 
 . 
        Director executiv,                                                                 Întocmit, 
     Cons.jur Cristian  Ionuţ Gâlea                                               Silvia Nănău 
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