
  

ROMÂNIA   

JUDEȚUL GORJ         

CONSILIUL JUDEȚEAN  

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării drepturilor de care beneficiază, potrivit legii, 

copiii cu cerințe educaționale speciale (CES) școlarizați în sistemul de învățământ special din 

cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ, 

 

Având în  vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii 

comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale și Direcția juridică, dezvoltarea 

capacității administrative și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Gorj; 

- Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanţe; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială; 

- adresa Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu nr. 1317 din 19.06.2020, 

înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 8047 din 19.06.2020; 

- circulara Ministerului Educației și Cercetării nr. 29661/18.05.2020; 

- prevederile art. 129 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 51 alin 2 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr.  904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor 

prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;  

- prevederile H.G. nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu 

cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar,   

 

În temeiul prevederilor art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

H O T Ă R  Ă Ș T E 

 

Art. 1 Se aprobă majorarea cu 50% a limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor de care 

beneficiază, potrivit legii, copiii cu cerințe educaționale speciale (CES) școlarizați în sistemul de 

învățământ special din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu, începând cu luna 

aprilie a anului 2020. 

 



Art. 2 (1) Finanțarea drepturilor pentru copiii/elevii/tinerii cu CES integrați în învățământul 

special se asigură din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate bugetului propriu 

general al Județului Gorj prin legea anuală a bugetului de stat, pentru Centrul Școlar pentru 

Educație Incluzivă Tg-Jiu la care sunt înscriși copiii cu CES.  

  

(2) Sumele necesare acoperirii cheltuielilor aferente drepturilor stabilite la art. 1 pentru anul școlar 

2019/2020 sunt prevăzute în bugetul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu, prin 

bugetul propriu general al Județului Gorj, în condițiile art. 5, alin. 1, lit. c din Legea bugetului de 

stat nr. 5/2020. 

 

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu și 

Instituției Prefectului – Județul Gorj. 

       

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

CONTRASEMNEAZĂ,  

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 89 

Adoptată în ședința din 15.07.2020 

Cu un număr de 30 voturi 

Din totalul numărului de consilieri 

 


