
ROMANIA 
JUDETUL ALBA 
CONSILIUL JUDETEAN 
     
 

 HOTĂRÂRE 
               privind închiderea Şcolii speciale Sîncrai, începând cu anul şcolar 2007-2008 
 
 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinta ordinara în data de 28 iunie 2007; 
 Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive şi proiectul de hotarare privind închiderea Şcolii speciale Sîncrai, 
începând cu anul şcolar 2007-2008; 

 -  raportul de specialitate al Direcţiei juridică şi cancelarie şi al Direcţiei de    dezvoltare şi 
bugete privind închiderea Şcolii speciale Sîncrai, începând cu anul şcolar 2007-2008; 

Tinând cont de comunicarea Inspectoratului Şcolar al Judeţului Alba, prin care atestă că 
Şcoala specială Sîncrai nu mai face parte din reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar 
de stat,( învătământ special) din judeţul Alba, începând cu anul şcolar 2007-2008; 
Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 3 – Comisia juridică, ordine publică şi 
disciplină; 
Având în vedere prevederile: 
- art.7 – ( 9) din Legea învăţământului nr. 84/1995 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
-  art. 91- (5), lit. a) punctul 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 /2001, 

republicată; 
În temeiul art. 91-(1) şi art. 115 –(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 /2001, 
republicată, adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE: 
 

  Art. 1. Se aprobă închiderea Şcolii speciale Sîncrai, începând cu anul şcolar 2007-
2008. 
 Art.2.  (1) Începând cu data de 1 septembrie 2007  se retrage dreptul de administrare 
asupra clădirilor şi a terenurilor proprietate publică a Judeţului Alba, conferit Şcolii speciale 
Sîncrai prin art. 3 al Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 191 din 21 octombrie 2004, care 
se abrogă şi în consecinţă, dreptul de administrare revine Consiliului judeţean Alba. 
   (2) Celelalte componente ale bazei materiale a Şcolii speciale Sîncrai, vor fi 
transferate, după necesităţi Şcolii cu clasele I –VIII „ Axente Sever” Aiud şi Şcolii speciale 
Alba Iulia care asigură şcolarizarea copiilor , începând cu anul şcolar 2007-2008. 
  (3) Bugetul aferent unităţii de învăţământ preuniversitar închise , pe perioada 
septembrie – decembrie 2007, se va redistribui unităţilor de învăţământ preuniversitar  care 
vor asigura şcolarizarea copiilor, în funcţie de numărul elevilor repartizaţi. 

 Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al judetului Alba, se inainteaza si se 
comunica : 

- Institutiei Prefectului – judetul Alba ; 
- Inspectoratului Şcolar al Judeţului Alba, 
- Directiilor  din cadrul  aparatului  de specialitate  al Consiliului judeţean Alba ; 
- Scolii speciale Sîncrai ; 

 
 

PRESEDINTE                       Contrasemnează,  
  Ion Dumitrel           SECRETARUL JUDETULUI 
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