
  

ROMÂNIA   

JUDEȚUL GORJ         

CONSILIUL JUDEȚEAN  

 

PROIECT, 

AVIZAT: 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

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................. 

Adoptată în ședința din ...............2020 

Cu un număr de ……… voturi 

Din totalul numărului de consilieri 

 



 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN  

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectului de 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 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune, la solicitarea Centrului Școlar pentru Educație 

Incluzivă Tg-Jiu, 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. 

 

La nivelul UAT - Județul Gorj, cadrul instituțional de activitate care asigură procesul de educație 

formală și servicii educaționale acordate copiilor cu cerințe educaționale speciale,  inclusiv 

stabilirea și acordarea la plată a drepturilor materiale și a alocațiilor zilnice de hrană, se realizează 

prin intermediul Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă Tg-Jiu, unitate de învățământ special 

cu personalitate juridică, care face parte din rețeaua școlară, organizată de către Ministerul 

Educației, având ca scop și finalitate recuperarea, compensarea, reabilitarea și integrarea școlară și 

socială a diferitelor categorii de copii/elevi/tineri cu deficiențe. 

 

Conform prevederilor art. 110 alin.(3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, finanțarea unităților de învățământ special, a claselor de învățământ 

special și a elevilor din învățământul special se asigură din sumele defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor județene, indiferent de locul de domiciliu al 

copiilor, prin contract managerial. 

 

Sumele anuale destinate finanțării unităților de învățământ special sunt prevăzute direct în anexele 

la legile anuale de aprobare ale bugetului de stat, nefiind alocate pe baza unui cost standard.  

 

Potrivit art. 51 alin 2 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale”(2) Copii și tinerii cu cerințe 

educaționale speciale, școlarizați în unitățile de învățământ special sau de masă,…. beneficiază de 

asistență socială constând în asigurarea alocației zilnice de hrană, a rechizitelor școlare, a 

cazarmamentului, a îmbrăcămintei și a încălțămintei în cuantum egal cu cel pentru copii aflați în 

sistemul de protecție a copilului…” 

 

De asemenea, conform art. 129, alin. 7 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cuantumul limitelor 

minime de cheltuieli și cuantumul alocației de hrană sunt aplicabile și în cazul copiilor și tinerilor 

cu cerințe educaționale speciale, școlarizați în unitățile de învățământ special sau de masă, inclusiv 

celor școlarizați în alt județ decât cel de domiciliu, în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (2) 

din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.   

 

Astfel, potrivit art. 129 alin. (1) - (3) din Legea nr. 272/2004, copiii și tinerii pentru care s-a stabilit o 

măsură de protecție specială, precum și mamele protejate în centre maternale au dreptul la hrană, 

îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport și 

materiale cultural-sportive; necesarul de îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, 

rechizite/manuale, jucării, transport și materiale cultural-sportive se stabilește în funcție vârsta și 

nevoile copilului, prin hotărâre a consiliului județean; în cazul copiilor cu handicap, infectați cu 

HIV sau bolnavi de SIDA, cuantumul sumelor necesare acordării drepturilor prevăzute la alin. (1) 

din Lege, se majorează cu 50% în raport cu sumele acordate.  

 



Cuantumul limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute la alin. (1) din Legea nr. 

272/2004, precum și cuantumul alocației de hrană pentru copiii și tinerii pentru care s-a stabilit o 

măsură de protecție specială într-un serviciu public de tip rezidențial, precum și pentru mamele 

protejate în centre maternale au fost stabilite prin HG nr. 904/2014. De asemenea, prin HG nr. 

903/2014 s-a stabilit nivelul minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din 

instituțiile şi unitățile publice de asistență socială destinate persoanelor adulte cu dizabilități. 

 

Modalitatea efectivă de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați 

în sistemul de învățământ preuniversitar este reglementată prin H.G. nr. 564/2017. 

 

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, se 

întemeiază pe: 

-  interpretările oficiale cazuale statuate și expuse cu autoritate de lucru judecat în 

considerentele decisive și decizorii ale hotărârilor judecătorești pronunțate în litigii 

ce au ca obiect stabilirea cuantumului drepturilor de care beneficiază această 

categorie de copii, în care Consiliul Județean Gorj și Centrul Școlar pentru Educație 

Incluzivă Tg-Jiu au fost parte, respectiv 

- interpretările oficiale cazuale realizate de către Autoritatea Națională pentru 

Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, preluate în mod 

corespunzător de către Ministerului Educației și Cercetării, prin circulara nr. 

29661/18.05.2020. 

 

Prin urmare, în urma acestor interpretări ale art. 129, alin. 3 din Legea nr. 272/2004, se 

exclude orice tip de discriminare între copiii pentru care s-a stabilit o măsură de protecție 

specială și copiii cu cerințe educaționale speciale, școlarizați în unitățile de învățământ 

special sau de masă, asigurându-se un regim de finanțare echitabil al cheltuielilor de care 

beneficiază aceste categorii de copii. 

 

Prin adresa nr. 1317 din 19.06.2020, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 8047 din 

19.06.2020, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu a solicitat aprobarea majorării, 

începând cu drepturile aferente lunii aprilie, a limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor 

prevăzute la art. 129 din Legea nr. 273/2004, conform H.G. nr. 904/2014, pentru elevii externi ai 

acestei unități de învățământ special, sumele necesare acoperirii cheltuielilor aferente acestor 

drepturi pentru anul școlar 2019/2020 fiind cele prevăzute în bugetul Centrului Școlar pentru 

Educație Incluzivă Tg-Jiu, prin bugetul propriu general al Județului Gorj, în baza art. 5, alin. 1 din 

Legea bugetului de stat nr. 5/2020. 

 

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 pentru Educație Incluzivă Tg-

Jiu la care sunt înscriși copiii cu CES.  

 

 

Față de motivele invocate, având în vedere și circulara Ministerului Educației și Cercetării nr. 

29661/18.05.2020, consider proiectul de hotărâre oportun și întocmit cu respectarea prevederilor 

legale, drept pentru care propun aprobarea lui în forma prezentată. 

 

 

 

 

INIȚIATOR PROIECT, 

PREȘEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu  
 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN  

Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și 

programe naționale  

Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectului de 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 

 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune, la solicitarea Centrului Școlar pentru Educație 

Incluzivă Tg-Jiu, 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. 

 

Temeiul legal al proiectului de hotărâre este asigurat de prevederile: 

 

- art. 51 alin 2 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, potrivit căruia: „(2) Copii și tinerii cu 

cerințe educaționale speciale, școlarizați în unitățile de învățământ special sau de masă,…. 

beneficiază de asistență socială constând în asigurarea alocației zilnice de hrană, a rechizitelor 

școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei și a încălțămintei în cuantum egal cu cel pentru 

copii aflați în sistemul de protecție a copilului…”; 

 

- art. 129 alin. (1)-(3), (5), (6) și (7) din Legea nr. 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: (1) Copiii și tinerii pentru 

care s-a stabilit o măsură de protecție specială, precum și mamele protejate în centre maternale au dreptul 

la hrană, îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, 

transport și materiale cultural-sportive; (2) Necesarul de îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale 

igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport și materiale cultural-sportive se stabilește 

în funcție vârsta și nevoile copilului, prin hotărâre a consiliului județean; (3) În cazul copiilor cu 

handicap, infectați cu HIV sau bolnavi de SIDA, cuantumul sumelor necesare acordării 

drepturilor prevăzute la alin. (1) se majorează cu 50% în raport cu sumele acordate; (5) 

Cuantumul limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute la alin. (1) pentru copiii 

și tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială într-un serviciu public de tip 

rezidențial, precum și pentru mamele protejate în centre maternale se stabilesc prin hotărâre a 

Guvernului; (6) Cuantumul alocației de hrană pentru copiii și tinerii pentru care s-a stabilit o 

măsură de protecție specială într-un serviciu public de tip rezidențial, precum și pentru mamele 

protejate în centre maternale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului; (7) Cuantumul limitelor 

minime de cheltuieli stabilite în condițiile alin. (5) şi cuantumul alocației de hrană stabilit în 

condițiile alin. (6) sunt aplicabile şi în cazul copiilor şi tinerilor cu cerințe educaționale speciale, 

școlarizați în unitățile de învățământ special sau de masă, inclusiv celor școlarizați în alt județ 

decât cel de domiciliu, în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (2) din Legea educației 

naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

   

- HG nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute 

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

 

- HG nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale 

speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar   



 

 

Având în vedere și: 

 

- 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; 

- interpretările oficiale cazuale statuate și expuse cu autoritate de lucru judecat în 

considerentele decisive și decizorii ale hotărârilor judecătorești pronunțate în litigii ce au 

ca obiect stabilirea cuantumului drepturilor de care beneficiază această categorie de copii, 

în care Consiliul Județean Gorj și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu au fost 

parte; 

- interpretările oficiale cazuale realizate de către Autoritatea Națională pentru Drepturile 

Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, preluate în mod corespunzător de către 

Ministerului Educației și Cercetării, prin circulara nr. 29661/18.05.2020, 

 

considerăm că proiectul de 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 a fost 

întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, drept pentru care propunem adoptarea 

acestuia în forma prezentată. 

 

 

 

 

                        Director executiv,                                                          Director executiv, 

                        Ungureanu Victoria                                                                    Marcău Costel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


