
                                                                    ROMÂNIA
JUDEŢUL  ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

 PROIECT DE HOTĂRÎRE 
privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din Judeţul Ilfov

Consiliul  Judeţean  Ilfov;
Având în vedere:

- Adresa Centrului  Şcolar  pentru  Educaţie  Incluzivă  Tâncăbeşti  nr.  754/14.12.2011, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. 10386/15.12.2011

- Avizul Conform al Inspectoratului Şcolar Ilfov înregistrat la Consiliul Judeţean Ilfov cu 
nr. .............; 

– Expunerea de motive a preşedintelui şi  vicepreşedinţilor  Consiliului    Judeţean   Ilfov 
       nr. 10418 /16.12.2011 ;
– Raportul   Direcţiilor   de    specialitate    din    cadrul    Consiliului   Judeţean   Ilfov

         nr. 10435/16.12.2011 ;
– Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;
–     Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  servicii  publice,  sociale,  comerţ,  privatizare  şi 

integrare europeană;
–     Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  învăţământ,  sănătate,  familie,  protecţie  socială, 

protecţie copii, activităţi sportive, de agrement şi turism;
–     Potrivit prevederilor art. 61, alin 2 şi art. 62 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările si completările ulterioare.
     În baza art.91 alin.1 lit. f) şi art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, modificată si completată;



HOTĂRĂŞTE:
Art.1  Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din Judeţul Ilfov, 

conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

Art.2 Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov  şi Inspectoratul Şcolar 
Ilfov vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,
Cristache Rădulescu

  Avizează
SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Monica Trandafir

Nr. ………..
Data. ………



ROMÂNIA
    JUDEŢUL ILFOV

  CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.____/__________ 2011

          EXPUNERE DE MOTIVE

          Prin adresa Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tâncăbeşti nr. 754/14.12.2011,
înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. 10386/15.12.2011, s-a adus la cunoştinţă  faptul 
că Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov a solicitat transmiterea reţelei unităţilor de învăţământ 
de stat şi particular pentru anul  2012-2013, conform prevederilor legale .

În conformitate cu prevederile art.61 alin.2 din Legea  Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările si completările ulterioare:
   ,,(2) 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.”

După emiterea avizului conform de către Inspectoratul Şcolar, prin hotărâre a consiliului 
judeţean se va aproba  organizarea reţelei şcolare, cu respectarea competenţei, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare, hotărâre ce va fi transmisă şi  Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov.

Faţă de cele  menţionate şi prevederile legale în vigoare,  am iniţiat Proiectul de Hotărâre 

alăturat pe care îl supunem spre dezbatere şi  aprobare Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE,
Cristache Rădulescu

VICEPREŞEDINTE,                                                             VICEPREŞEDINTE,
   Roman Gheorghe                                                                       Cristina Manicea



                                                           ROMÂNIA
                                                     JUDEŢUL ILFOV
                                                CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.____/__________ 2011 
                                                            RAPORT

     Prin adresa Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tâncăbeşti nr. 754/14.12.2011,
înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. 10386/15.12.2011, s-a adus la cunoştinţă  faptul 
că Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov a solicitat transmiterea reţelei unităţilor de învăţământ 
de stat şi particular pentru anul  2012-2013, conform prevederilor legale .

În conformitate cu prevederile art.61 alin.2 din Legea  Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările si completările ulterioare:
   ,,(2) 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.”

După emiterea avizului conform de către Inspectoratul Şcolar, prin hotărâre a consiliului 
judeţean se va aproba  organizarea reţelei şcolare, cu respectarea competenţei, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare, hotărâre ce va fi transmisă şi  Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov.

Faţă de cele precizate mai sus şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, am 
întocmit prezentul raport pentru a însoţi proiectul de hotărâre alăturat.

Direcţia Juridică şi                                                          Direcţia Economică
Administraţie Publică             Director Executiv,
Director Executiv,           Bogdan Costea

Irina Suliman

   

Şef Serviciu Juridic-Contencios,    Şef Biroul Buget şi Venituri Cheltuieli Avizare 

Legalitate Acte            Marilena  Pădure 

Adela-Steliana  Ralea
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