
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special  

preuniversitar de stat din judeţul Alba, pentru anul şcolar 2016 - 2017 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă publică ordinară în data de 31 martie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special 

preuniversitar de stat din judeţul Alba, pentru anul şcolar 2016 - 2017; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor 

de învăţământ special preuniversitar de stat din judeţul Alba, pentru anul şcolar 2016 - 2017; 

 - raportul de specialitate nr. 4261 din 11 martie 2016 al Direcţiei dezvoltare si bugete din 

aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba; 

Luând în considerare avizul conform nr. 202/79/15 ianuarie 2016 emis de către 

Inspectoratul Școlar Județean Alba; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, 

tineret, ONG-uri și sport ; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 61 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 19 alin. 1 din Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru 

învăţământul preuniversitar de stat, cuprinderea efectivelor de preşcolari şi elevi din unităţile de 

învăţământ particular şi confesional, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării 

reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul 2016 – 2017 aprobată prin Ordinul 

ministrului educaţiei şi cercetării știinţifice nr. 5556/2015; 

 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

 

HOTĂRÂRE: 

 

 

Art. 1. Se aprobă Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ special preuniversitar de 

stat din judeţul Alba, pentru anul şcolar 2016 – 2017, conform anexei - parte integrantă a 

prezentei hotărâri.  

            Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcţia Dezvoltare şi Bugete va duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba, Inspectoratului Școlar 

Județean Alba, Unităților de învățământ școlar prevăzute în anexă, Direcţiei dezvoltare şi bugete 

din aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

       P. PREŞEDINTE                        CONTRASEMNEAZĂ                                        

     VICEPREȘEDINTE                                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA                                   

   Florin Claudiu ROMAN                                                                   Vasile BUMBU  

 

 

 

Nr. 44 

Alba Iulia, 31 martie 2016 



Anexa la Hotărârea  

 Consiliului județean Alba nr. 44/31 martie 2016 

 

 

 

Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ special  

preuniversitar de stat din judeţul Alba, pentru anul şcolar 2016 – 2017 

 

   Nr. 

crt. 
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

Modalitatea de finanțare din 

bugetul județului Alba 

1 

Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Alba 

Finanțare integrală din bugetul 

Consiliului Județean Alba 

2 Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia 

Finanțare integrală din bugetul 

Consiliului Județean Alba 

3 Seminarul Teologic „Simion Ștefan‟ Alba Iulia 

Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

4 Colegiul Tehnic „Alexandru Domșa‟ Alba Iulia 

Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

5 Colegiul Tehnic „Dorin Pavel‟ Alba Iulia 

Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

6 Școala Gimnazială „Mihai Eminescu‟ Alba Iulia 

Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

7 Colegiul Național „Titu Maiorescu‟ Aiud 

Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

8 Colegiul „Bethlen Gabor‟ Aiud 

Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

9 Școala Gimnazială „Axente Sever‟ Aiud 

Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

10 

Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza‟ 

Ciumbrud 

Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

11 Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu‟ Blaj 

Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

12 Liceul cu Program Sportiv Sebeș 

Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

13 Liceul Tehnologic Sebeș 

Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

14 Liceul „Horea Cloșca și Crișan‟ Abrud 

Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

15 Școala Gimnazială Cîmpeni 

Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

16 Școala Gimnazială „Singidava‟ Cugir 

Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

17 Școala Gimnazială „Iosif Pervain‟ Cugir 

Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

18 Liceul Teoretic Teiuș 

Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

19 Liceul „Corneliu Medrea‟ Zlatna 

Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

20 Școala Gimnazială Almașu Mare 

Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

21 Școala Gimnazială „Decebal‟ Cricău 

Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

22 Școala Gimnazială Gîrbova 

Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

23 Școala Gimnazială „Petru Șpan‟ Lupșa 

Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 



24 Școala Gimnazială Stremț 

Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

25 Școala Gimnazială Șpring 

Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 

26 Școala Gimnazială „Ion Bianu‟ Valea Lungă 

Finanțare clase integrate în 

învățământul de masă 
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