ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA Nr. ___/202_
privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Harghita,
pentru anul şcolar 2021-2022

Consiliul Judeţean Harghita,
Având în vedere Referatul de aprobare nr. _____/2021 iniţiată de vicepreședintele Bíró Barna
Borond, la propunerea Direcţiei generale programe, proiecte și achiziții publice, privind
aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Harghita, pentru anul
şcolar 2021-2022, Avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean Harghita dat prin Adresa
nr. 5739/2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Harghita sub nr. 31739/2020 a Inspectoratului
Şcolar Judeţean Harghita, Raportul de specialitate nr. _________/2021 al Direcţiei generale
administraţie publică locală, respectiv Raportul de specialitate nr.______/2021 al Direcţiei
generale economice și Procesul verbal nr. ________/2021 de îndeplinire a exigențelor de
transparență decizională.
Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei pentru învățământ, cultură, al Comisiei
economice și investiții și al Comisiei juridice și administrație publice;
În conformitate cu prevederile art. 19, alin. (4), art. 61 alin. (2) și alin 21 din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu art. 24 alin. 3) pct. d) și art.
24, alin. (2), pct. d) din Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 5599/2020 pentru
aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul
preuniversitar de stat, evidenţa 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 2021 – 2022;
În baza prevederilor art. 7, alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 173. alin. (1) lit. a) coroborat cu alin. (5) lit. a) precum și cu
prevederile alin. (1), lit. f) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă organizarea reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Harghita, pe anul
şcolar 2021-2022, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
vicepreședintele Bíró Barna Botond prin Direcţia generală programe, proiecte și achiziții
publice şi Direcţia generală economică.
Art. 3. Hotărârea se comunică de către Direcţia generală administraţie publică locală,
Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita preşedintelui Consiliului Judeţean
Harghita Borboly Csaba, vicepreședintelui Bíró Barna Botond, vicepreședintelui Barti Tihamér
Direcţiei generale programe și proiecte şi achiziții publice, Direcţiei generale economice,
Inspectoratului Şcolar Judeţean Harghita, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita.
Art. 4. Totodată hotărârea se afișează la afișierul Consiliului Județean Harghita, se publică pe
pagina de internet https://judetulharghita.ro, precum și în mass media, conform legii.

______________, _____________ 2021

PREŞEDINTE,
Borboly Csaba
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De acord,
Vicepreședinte
Bíró Barna Botond

Nr. ____________/2021
Referat de aprobare
privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din județul Harghita
pentru anul școlar 2021-2022
În conformitate cu dispozițiile art. 61, alin.(2) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu
modificările și completările ulterioare, prevederile art. 24, alin. (3), lit. d) din Ordinul
Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5599/2020 pentru aprobarea
Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar
de stat, evidenţa 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 2021 – 2022, organizarea rețelei școlare pentru
învățământul special se realizează cu aprobarea prin hotărâre a consiliului județean.
De asemenea potrivit prevederilor art. 19, alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare, în baza avizului conform al inspectoratelor şcolare
autoritățile administrației publice locale aprobă organizarea și funcționarea rețelei școlare.
Menționăm faptul că, având în vedere adresa nr. 4587/2020 a Inspectoratului Școlar Județean
Harghita, înregistrată la Consiliul Județean Harghita sub nr. 22002/2020 cu privire la actele
normative care influențează organizarea rețelei școlare, prin adresa nr. 23390/2020,
23392/2020, 23393/2020 am solicitat de la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland, de
la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Bilbor, respectiv de la Școala Specială Profesională
Szent Anna din Miercurea-Ciuc să ne transmită propunerile cu privire la organizarea rețelei
școlare speciale. Luând în considerare răspunsurile primite de la unitățile de învățământ
speciale, cu adresa nr. 28653/2020 am comunicat Inspectoratului Școlar Județean faptul că
față de rețeaua școlară aprobată pe anul școlar 2020-2021, Consiliul Județean Harghita
propune ca Centrul Școlar de Educație Incluzivă Bilbor să funcționeze cu nivel de învățământ
preșcolar, primar, și gimnazial.
De asemenea, luând în considerare adresa Inspectoratului Școlar Județean Harghita
înregistrată la Consiliul Județean Harghita sub nr. 31739/2020, prin care ne-a comunicat avizul
conform pentru rețeaua școlară specială pentru anul școlar 2021-2022 pentru Școala
Profesională Specială „Szent Anna” Miercurea-Ciuc, Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă
Ocland și Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Bilbor, propunem spre aprobare proiectul de
hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din județul
Harghita pentru anul școlar 2021-2022.
Miercurea Ciuc la data de 28 decembrie 2020
DIRECTOR GENERAL
Zonda Erika
Întocmit,
Csíki Anna

