ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Gorj, pentru
anul şcolar 2020-2021
Consiliul Judeţean Gorj,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre;
- Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre întocmit de Direcţia Juridică şi
Dezvoltarea Capacităţii Administrative și Achiziții Publice din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Gorj şi Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă TgJiu;
- Raportul de avizare al Comisiei buget - finanţe;
- Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate şi asistenţă socială;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte;
- Adresa nr.17952/13.12.2019 emisă de Consiliul Județean Gorj prin care a solicitat
Ministerului Educaţiei și Cercetării emiterea avizului conform privind reţeaua şcolară
de învăţământ special de pe raza judeţului Gorj;
- Avizul conform pentru organizarera reţelei şcolare de învăţământ special pentru anul
şcolar
2020-2021
al
Ministerului
Educaţiei
și
Cercetării
nr.
3259/DGISSEP/16.12.2019, înregistrat la Consiliul Județean Gorj sub nr.18111 din
17.12.2019;
- Adresa nr.3729/11.12.2019 emisă de Centrul Școlar de Educație Incluzivă Tg-Jiu,
înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 17915 din 13.12.2019, prin care transmite
proiectul Planului de școlarizare pentru învățământul special pentru anul școlar 20202021;
- Adresa nr. 22134/10.12.2019 emisă de Inspectoratul Școlar Județean Gorj prin care se
solicită întocmirea Planului de școlarizare pentru învățământul special pentru anul
şcolar 2020-2021;
- Prevederile art. 61 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările și
completările ulterioare;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a
activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a
copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de
învăţământ special şi special integrat, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
5555/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea
centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, cu
modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.173 alin. (1) lit.d) , alin. (5) lit. a), pct.1, din Ordonanţa de urgenţă nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În baza art. 182 alin.(1) din din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă organizarea rețelei școlare de învățământ special din județul Gorj
pentru anul școlar 2020 – 2021, conform anexelor nr. 1, 2, 3 și 4 care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri se vor duce la îndeplinire de conducerea
Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tg-Jiu.
Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj,
Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu și Instituției Prefectului – Județul Gorj.

PREŞEDINTE,
COSMIN-MIHAI POPESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU
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