
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special  

şi special integrat de nivel preşcolar, primar, gimnazial, profesional, 

 liceal şi postliceal, pentru anul şcolar 2020 - 2021 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna februarie 2020; 

  Luând în dezbatere : 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a 

unităţilor de învăţământ special şi special integrat de nivel preşcolar, primar, gimnazial, 

profesional, liceal şi postliceal, pentru anul şcolar 2020– 2021; 

   - avizul conform nr. 7864/79/12 decembrie 2019 al Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Alba, înregistrat la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 27928/16 decembrie 2019; 

 Având în vedere prevederile : 

- art. 173 alin. 1 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special 

integrat aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării tineretului şi sportului nr. 5573 

din 7 octombrie 2011; 

- Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului 

Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, 

cercetării tineretului şi sportului nr. 5555 din 7 octombrie 2011; 

- Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul 

preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de 

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

unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021 aprobată prin Ordinul 

ministrului educației naționale nr. 5090 din 30 august 2019 pentru aprobarea; 

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

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

nivel preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi postliceal, pentru anul şcolar 2020- 

2021, conform anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete şi a Compartimentului unităţi de asistenţă medicală, socială şi învăţământ special din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 

în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, Centrului 

Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba, 

unităţilor de învăţământ nominalizate în anexa hotărârii, Direcției juridică și administraţie 

publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Compartimentului unităţi de asistenţă medicală, socială, 

învăţământ special și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba.       

                             Avizat pentru legalitate 

     VICEPREŞEDINTE,                          SECRETAR GENERAL, 

                             Dumitru FULEA                                     Vasile BUMBU 

Înregistrat cu nr. 16 

Alba Iulia, 22 ianuarie 2020 



Anexa la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba nr. 16/22 ianuarie 2020 

 

 

 

 

Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ special şi special integrat  

de nivel preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi postliceal,  

pentru anul şcolar 2020 – 2021 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Unitatea de învăţământ 

Invăţământ special, 

Clase integrate de învăţământ 

special  

 

1. 

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă 

Alba Iulia 

 

X 

 

2. 

Liceul cu Program Sportiv 

„Florin Fleşeriu” Sebeş 

 

X 

 

3. 

Şcoala Gimnazială  

„Axente Sever” Aiud 

 

X 

 

4. 

Liceul Tehnologic  

„Timotei Cipariu” Blaj 

 

X 

 

5. 

Liceul  

„Horea, Cloşca şi Crişan” Abrud 

 

X 

 

6. 

Şcoala Gimnazială  

„Singidava” Cugir 

 

X 

 

7. 

Liceul Tehnologic Agricol  

„Alexandru Borza” Ciumbrud 

 

X 

 

8. 

Liceul Tehnologic  

„Dorin Pavel” Alba Iulia 

 

X 

9. Colegiul Tehnic  

„Ion D. Lăzărescu” Cugir 

- Şcoala Profesională Cugir 

 

 

                             Avizat pentru legalitate 

     VICEPREŞEDINTE,                          SECRETAR GENERAL, 

                             Dumitru FULEA                                     Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ Direcţiei juridică şi administraţie publică din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 

Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport  



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE 

Nr. 1777 / 22 ianuarie 2020 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor  

de învăţământ special şi special integrat de nivel preşcolar, primar, gimnazial,  

profesional, liceal şi postliceal, pentru anul şcolar 2020 - 2021 

 

 

 

    I. Expunere de motive 

Inspectoratele şcolare judeţene în cooperare cu autorităţile administraţiei publice, asigură 

condiţiile necesare ca elevii cu cerinţe educaţionale speciale să frecventeze cursurile preşcolare, 

primare şi gimnaziale, de regulă, în localităţile în care aceştia domiciliază, cu satisfacerea 

cerinţelor de educaţie adaptată şi de intervenţie specifică prin reabilitare/recuperare, prin 

acordarea serviciilor de sprijin şi a celor  de asistenţă educaţională, acolo unde acest lucru este 

posibil.   

Potrivit prevederilor art. 61 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările 

şi completările ulterioare, reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular 

preuniversitar, respectiv învăţământ special, se organizează de către autorităţile administraţiei 

publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare şi reprezintă procesul de stabilire a 

unităţilor de învăţământ autorizate/acreditate de stat şi particular, care vor funcţiona în anul 

şcolar următor pe raza unităţii administrativ teritoriale.  

Actul administrativ prin care se stabileşte reţeaua şcolară judeţului este hotărârea 

consiliului judeţean adoptată în baza prevederilor legislaţiei în vigoare. 

  

    II. Descrierea situaţiei actuale  
Anual, conform legii, se aprobă prin hotărâre de consiliu judeţean Reţeaua şcolară a 

unităţilor de învăţământ special şi special integrat de nivel preşcolar, primar, gimnazial, 

profesional, liceal şi postliceal, pentru anul şcolar următor. 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 9  din 31 ianuarie 2019 au fost cuprinse în 

reţeaua şcolară judeţeană şi aprobate următoarele unităţi de învăţământ: 

- 5 structuri educaţionale cu clase speciale integrate în învăţământul de masă respectiv: 

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba Iulia, Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleşeriu” 

Sebeş, Şcoala Gimnazială „Axente Sever” Aiud, Liceul „Horea, Cloşca şi Crişan”Abrud, Şcoala 

Gimnazială „Singidava” Cugir,  şi 

- 3 structuri din învăţământul special profesional şi tehnic: Colegiul Tehnic „Dorin Pavel” 

Alba Iulia, Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud, Liceul Tehnologic „Timotei 

Cipariu” Blaj. 

În vederea cuprinderii unităţilor de învăţământ special şi special integrat de nivel 

preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi postliceal şi organizării acestora în reţeaua 

şcolară judeţeană, sunt respectate anumite etape, conform prevederilor art. 24 alin. 3 din 

Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de 

stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, 

precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ 

preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021 aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei 

naţionale nr. 5090/2019. 

Astfel, în luna ianuarie anul curent, Consiliul Judeţean Alba a întocmit, în urma 

consultării cu unităţile de învăţământ din judeţ, în structura cărora funcţionează clase de 

învăţământ special şi special integrat, precum şi clase de învăţământul special profesional şi 

tehnic,  Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ special şi special integrat de nivel preşcolar, 

primar, gimnazial, profesional, liceal şi postliceal, pentru anul şcolar 2020 – 2021. 



În baza centralizării informaţiilor referitoare la cifra de şcolarizare pentru anul 2020-2021 

comunicate de către unităţile de învăţământ, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba avizează Reţeaua 

şcolară a unităţilor de învăţământ special şi special integrat de nivel preşcolar, primar, gimnazial, 

profesional, liceal şi postliceal pentru anul şcolar 2020 – 2021, sens în care a acordat Avizul 

conform cu nr. 7864 /79/12.12.2019. 

Faţă de anul precedent, pentru anul şcolar 2020 – 2021 Reţeaua şcolară judeţeană va 

cuprinde 4 structuri din învăţământul special profesional şi tehnic, în urma aprobării cererii 

Colegiului Tehnic „Ion D. Lăzărescu” Cugir - Şcoala Profesională Cugir. 

 

III. Reglementări anterioare 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 38 din 22 februarie 2018 privind aprobarea 

Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special şi special integrat de nivel preşcolar, primar, 

gimnazial, profesional, liceal şi postliceal, pentru anul şcolar 2018 – 2019;                                              

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 9 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea 

Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special şi special integrat de nivel preşcolar, primar, 

gimnazial, profesional, liceal şi postliceal, pentru anul şcolar 2019 – 2020; 

 

IV. Baza legală 

- art. 173 alin. 1 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului educaţiei, cercetării tineretului şi sportului nr. 5573 din 7 

octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

învăţământului special şi special integrat; 

- Ordinul ministrului educaţiei, cercetării tineretului şi sportului nr. 5555 din 7 

octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor 

judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională; 

- Ordinul ministrului educației naționale nr. 5090 din 30.08.2019 pentru aprobarea 

Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de 

stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, 

precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ 

preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021. 

 

V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

 Nu este cazul 

 

 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 

 

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Nu este cazul. 

 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 

 

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

În urma consultării cu unităţile de învăţământ din judeţ, a centralizării informaţiilor 

referitoare la cifra de şcolarizare pentru anul 2020-2021 comunicate de către aceştia, 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba avizează propunerea Consiliului Judeţean privind Reţeaua 

şcolară a unităţilor de învăţământ special şi special integrat de nivel preşcolar, primar, gimnazial, 

profesional, liceal şi postliceal pentru anul şcolar 2020 – 2021 şi acordă Avizul conform cu nr. 

7864 /79/12.12.2019. 

 



XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 

 

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

Nu este cazul 

 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 

condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 16 din 22 ianuarie 2020. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

DUMITRU FULEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA                                 APROB, 

JUDEŢUL ALBA                                      PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN                         Ion DUMITREL 

SECRETAR  GENERAL                                                                                     

Nr. 1778 / 22 ianuarie 2020 

 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

Doamnei Liliana NEGRUŢ - director executiv 

 

 

 Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 

în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special  

şi special integrat de nivel preşcolar, primar, gimnazial, profesional, 

 liceal şi postliceal, pentru anul şcolar 2020 - 2021 

 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 7 februarie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 14 februarie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 16/22 ianuarie 2020 şi are ataşate 

următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a 

unităţilor de învăţământ special şi special integrat de nivel preşcolar, primar, gimnazial, 

profesional, liceal şi postliceal, pentru anul şcolar 2020– 2021; 

   - avizul conform nr. 7864/79/12.12.2019al Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, 

înregistrat la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 27928/16 decembrie 2020; 

 Cu deosebită consideraţiune, 

  

 

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia Juridică şi Administraţie Publică 

Compartimentul Unitaţi de asistenţă  

medicală, socială şi învăţământ special 

Nr. 1660/21 ianuarie 2020 

 

 

 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special  

şi special integrat de nivel preşcolar, primar, gimnazial, profesional, 

 liceal şi postliceal, pentru anul şcolar 2020 - 2021 

 

 

Potrivit prevederilor art. 173 alin. 1 lit. d) coroborat cu art. alin.5 lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în exercitarea 

atribuţiilor privind gestionarea serviciilor publice din subordine, consiliul judeţean asigură, 

potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 

publice de interes judeţean privind educaţia. 

Conform art. 61 din Legea nr. 1/2011, a educaţiei naţionale, cu modificările şi 

completările ulterioare, reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular 

preuniversitar, respectiv învăţământ special, se organizează anual de către autorităţile 

administraţiei publice, cu avizul conform al  inspectoratelor şcolare. 

Reţeaua şcolară reprezintă totalitatea unităţilor de învăţământ preuniversitar autorizate să 

funcţioneze provizoriu/acreditate, a unităţilor de învăţământ preuniversitar înfiinţate în structura 

universităţilor de stat şi a furnizorilor de educaţie autorizaţi să funcţioneze provizoriu, la nivelul 

unui judeţ. 

În vederea cuprinderii unităţilor de învăţământ special şi special integrat de nivel 

preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi postliceal şi organizării acestora în reţeaua 

şcolară judeţeană, se respectă următoarele etape, conform art. 24, alin. 3 din Ordinul 

Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 5.090/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind 

fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa 

efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi 

emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar 

pentru anul şcolar 2020-2021: 

a)  realizarea proiectului de reţea şcolară de către consiliul local/consiliul judeţean;  

b) transmiterea proiectului de reţea şcolară, realizat de către consiliul local/consiliul 

judeţean, de către primar/preşedinte al consiliului judeţean, către inspectoratul şcolar/Ministerul 

Educaţiei Naţionale, cu solicitarea de emitere a avizului conform, potrivit prevederilor legale;  

c) transmiterea către autorităţile administraţiei publice locale (primarul şi consiliul local, 

respectiv preşedintele consiliului judeţean şi consiliul judeţean) a listei unităţilor de învăţământ 

pentru care se acordă aviz conform, precum şi a listei unităţilor de învăţământ pentru care nu se 

acordă aviz conform (însoţită de un raport care conţine motivele neacordării avizului conform şi 

propuneri privind organizarea/reorganizarea acestora);  

d) aprobarea, prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, a consiliului judeţean, a 

reţelei şcolare judeţene pe baza avizului conform al inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei 

Naţionale. 

Conform art.102 din Ordinul 5.573 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat: 

“Finanţarea învăţământului special şi special integrat se asigură de la consiliile judeţene/ale 

sectoarelor municipiului Bucureşti”, respectiv finanţare de bază şi finanţare complementară în 

baza contractelor de management administrativ financiar, finanţare a navetei şi a unor drepturi 

materiale prevăzute de lege. 

  Finanţarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în 

bani ale personalului din învăţământ, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, 

se asigură prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale în conformitate cu prevederile art. 104 



din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale şi ale art. I alin. 7 din Legea nr. 201/2018 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei. Prin urmare, începând cu 

anul 2018, finanţarea cheltuielilor cu salariile personalului din învăţământ se asigură din bugetul 

Ministerului Educaţiei Naţionale prin inspectoratele şcolare. 

În urma consultării cu unităţile de învăţământ din judeţ, a centralizării informaţiilor 

referitoare la cifra de şcolarizare pentru anul 2020-2021 comunicate de către aceştia, 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba aprobă propunerea Consiliului Judeţean privind Reţeaua 

şcolară a unităţilor de învăţământ special şi special integrat de nivel preşcolar, primar, gimnazial, 

profesional, liceal şi postliceal pentru anul şcolar 2020 – 2021 şi acordă Avizul conform cu nr. 

7864         /79/12.12.2019. 

Astfel, în anul 2020 vor fi cuprinse în reţeaua şcolară judeţeană un număr de: 

-  5 structuri educaţionale cu clase speciale integrate în învăţământul de masă respectiv: 

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba Iulia, Liceul Sportiv Sebeş, Şcoala cls. I-VIII „Ax. 

Sever” Aiud, Liceul „Horea, Cloşca şi Crişan”Abrud, Şcoala Singidava Cugir,  

- 4 structuri din învăţământul special profesional şi tehnic: Colegiul Tehnic „Dorin Pavel” 

Alba Iulia, Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud, Liceul Tehnologic „Timotei 

Cipariu” Blaj, Colegiul Tehnic „Ion D. Lăzărescu” Cugir – Şcoala Profesională Cugir. 

Având în vedere considerentele şi textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 

raport de specialitate, considerăm a fi oportună şi legală iniţierea şi aprobarea proiectului de 

hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special şi special integrat de 

nivel preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi postliceal, pentru anul şcolar 2020 – 

2021, înregistrat cu nr.           din           ianuarie 2020. 

 

Director Executiv, 

Liliana Negruţ 

 

 

 

 

 

 

 

Compartiment Unităţi de asistenţă medicală,  

socială şi învăţământ special, 

        Mirela Camelia Ţimonea 


