
    

                           
                                                       
           

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ special din județul Botoșani,  

pentru anul școlar 2020 - 2021 

 

 

 

              Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință ordinară în data de 30.01.2020,   

   urmare adresei Inspectoratului Școlar Județean Botoșani nr. 14820 din 09.12.2019, 

înregistrată la Consiliul Județean Botoșani la nr. 1037 din 21.01.2020 prin care se acordă aviz 

conform pentru organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ special din județul Botoșani 

pentru anul școlar  2020 - 2021,                       

              analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr.1190 din 

22.01.2020 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ special din județul Botoșani, 

pentru anul școlar  2020 - 2021,  

              având în vedere : 

                 - Raportul de specialitate al Direcției Buget – Finanțe nr. 1191 din 22.01.2020, 

      - Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Botoșani, 

   în conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare și art. 24 alin.(1) din Ordinul ministrului educației naționale 

nr. 5090/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru 

învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile 

de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei 

unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021,   

               în temeiul art.173 alin.(1) lit. d), alin. (5) lit. a) 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 ş t e: 

 

Art.1   Se aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ special din județul Botoșani 

pentru anul școlar  2020 – 2021, conform anexei care face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

Art.2    Hotărârea va fi comunicată  Inspectoratului Școlar Județean Botoșani. 

               Art.3  Președintele Consiliului Județean Botoșani prin Direcția Juridică, Administrație 

Publică Locală și Direcția Buget-Finanțe, precum și unitățile de învăţământ special prevăzute în 

anexă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

    

                                                    

                PREȘEDINTE,                                                         CONTRASEMNEAZĂ: 

               Costică Macaleți                                                    Secretar general al județului, 

                                                                                                  Marcel - Stelică Bejenariu 

 

 

 

 

 
Botoșani, 

Nr. 17 / 30.01.2020 



    
 

                                                                                                                   Anexa  

la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani                                                                                 

                  nr. 17 din 30.01.2020  

 

 

 

 

REȚEAUA ȘCOLARĂ 

privind unitățile de învăţământ special din judeţul Botoşani 

pentru anul şcolar 2020 – 2021 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Localitatea 

Urban / 

Rural 

Denumirea unităţii de învăţământ cu 

personalitate juridică 

Adresă/nr. de telefon/fax 

Niveluri de învăţământ 

1. Botoşani urban 

Școală Profesională Specială 

 „Sfântul Stelian”  

municipiul Botoşani, str. Dimitrie Rallet, nr. 6,  

telefon/fax 0231-517678 

PRI,GIM,PROF/SPE 

2 Dorohoi urban 

Școală Profesională Specială 

 „Ion  Pillat” 

municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 30 A,  

telefon/fax 0231-611971 

PRI,GIM,PROF/SPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

        PREȘEDINTE,                                                               CONTRASEMNEAZĂ: 

       Costică Macaleți                                                          Secretar general al județului, 

                                                                                               Marcel – Stelică Bejenariu   
 

 

 

 

 

 

 

 

 


