
 
                                                                                 Proiect 

                                                                                          Nr. 6 din 18.01.2022 

           

H O T Ă R Â R E 

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

pentru anul școlar 2022 - 2023 

 

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință ordinară în data de  _______2022                                                                                                                                                                                                                                                                

urmare adresei Inspectoratului Școlar Județean Botoșani nr. 16098 din 20.12.2021, 

înregistrată la Consiliul Județean Botoșani la nr. 22891 din 21.12.2021 prin care se acordă aviz 

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

pentru anul școlar  2022 - 2023,                       

analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 1046 

din 17.01.2022 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ special din județul 

Botoșani, pentru anul școlar  2022 - 2023,  

având în vedere : 

                 - Raportul de specialitate al Direcției Buget – Finanțe nr. 1047 din 17.01.2022, 

      - Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Botoșani, 

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

cu modificările și completările ulterioare, ale art. 24 alin.(1), alin.(2), alin.(3) și ale art.25 alin.(1) 

din Ordinul Ministrului Educației nr. 5511/28.10.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind 

fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența 

efectivelor de antepreșcolari/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 2022-2023,   

             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  2022 – 2023, 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,                                                                           Avizat pentru legalitate: 

 Doina-Elena Federovici                                                               Secretar general al județului, 

                                                                                                           Marcel - Stelică Bejenariu 

 

 

 

 

 

Botoșani, 

Nr. ....................... 

.............................. 



      

 
                                                                                                            Anexa  

                                                                               la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani        

                                                                                                     nr.             din   

 

 

 

 

 

REȚEAUA ȘCOLARĂ 

privind unitățile de învăţământ special din judeţul Botoşani 

pentru anul şcolar 2022 – 2023 

 

 

Nr. 

crt. 
Localitatea Urban /rural 

Denumirea unităţii de învăţământ cu 

personalitate juridică 

adresă/nr. de telefon/fax/e-mail 

nivel de învăţământ 

1. Botoşani urban 

Școală Profesională Specială „Sfântul Stelian”  

municipiul Botoşani, str. N. Iorga nr. 39 C,  

telefon/fax 0231-517678 

e-mail: scoalaspecialabt@yahoo.com 

PRI,GIM,PROF/SPE 

2 Dorohoi urban 

Școală Profesională Specială  „Ion  Pillat” 

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

telefon/fax 0231-611971 

e-mail: scoala_specialanr1@yahoo.com 

PRI,GIM,PROF/SPE 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

      PREȘEDINTE,                                                                           Avizat pentru legalitate: 

Doina-Elena Federovici                                                                 Secretar general al județului, 

                                                                                                            Marcel – Stelică Bejenariu   

 

 

 



 

 
Nr. 1046 din 17.01.2022         

 
 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

             Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, prevede ca atribuție a consiliului județean asigurarea, 

potrivit competențelor sale și în condițiile legii, a cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor 

publice de interes județean privind educația. 

Potrivit prevederilor 61 alin. (2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările 

și completările ulterioare, rețeaua școlară a unităților de învățământ special se organizează de 

către consiliul județean cu consultarea partenerilor sociali și cu avizul conform al 

inspectoratului școlar. 

            În acest sens a fost emis Ordinul Ministrului Educației nr. 5511/28.10.2021 pentru 

aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul 

preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/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 2022-2023. 

           Conform metodologiei aprobate prin ordinul mai sus menționat, autoritatea 

administrației publice județene înștiințează anual, în scris, inspectoratul școlar despre 

menținerea, respectiv modificarea rețelei școlare din raza sa de competență. 

           Prin adresa prin adresa nr. 22560 din 16.12.2021 Consiliul Județean Botoșani a 

comunicat Inspectoratului Școlar Județean Botoșani proiectul privind organizarea rețelei școlare 

a unităților de învățământ special din județul Botoșani pentru anul școlar 2022-2023, având la 

bază adresa nr. 7800 din 22.11.2021 a Școlii Profesionale Speciale ,, Ion Pillat’’ Dorohoi, 

adresa nr.1662 din 15.11.2021 a Școlii Profesionale Speciale ,, Sf. Stelian’’ Botoșani, precum și 

consultarea partenerilor sociali. 

          Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, prin adresa înregistrată la Consiliul Județean 

Botoșani cu nr. 22891 din 21.12.2021, a comunicat avizul conform privind organizarea rețelei 

școlare a unităților de învățământ special din județul Botoșani pentru anul școlar 2022 – 2023 la 

nivelul indicatorilor existenți în anul școlar 2021-2022, aceasta cuprinzând următoarele unități 

de învățământ : 

• Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” Botoșani – niveluri de învățământ: 

primar, gimnazial, profesional/special, 

• Şcoala Profesională Specială „Ion Pillat” Dorohoi – niveluri de învățământ: primar, 

gimnazial, profesional/special. 

 În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, supun aprobării proiectul de 

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

pentru anul școlar 2022 – 2023. 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina-Elena Federovici 



   
DIRECŢIA BUGET FINANŢE                 

Nr. 1047 din 17.01.2022       

                                                                                                               VIZAT,                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                         VICEPREȘEDINTE, 

                                                                                                       Corneliu-Bogdan Dăscălescu 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, prevede ca atribuție a consiliului județean asigurarea, 

potrivit competențelor sale și în condițiile legii, a cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor 

publice de interes județean privind educația. 

Organizarea rețelei școlare este procesul de stabilire a unităților de învățământ 

autorizate/acreditate de stat și particular care vor funcționa în anul școlar următor pe raza unei 

unității administrativ teritoriale. Actul administrativ prin care se stabilește rețeaua școlară a 

localității/ județului/ sectorului este hotărârea de consiliu local/ consiliu județean, emisă în baza 

prevederilor legislației în vigoare. 

Conform art. 61 alin.(2) din Legea nr.1/2011 a educației naționale, rețeaua școlară a 

unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar se organizează de către autoritățile 

administrației publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor școlare. Pentru învățământul 

special liceal și special postliceal, rețeaua școlară se organizează de către consiliul județean, 

respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, cu consultarea 

partenerilor sociali și cu avizul conform al Ministerului Educației.  

Potrivit prevederilor art. 24 alin.(3) și art. 25 alin. (1) din Ordinul Ministrului Educației 

nr. 5511/28.10.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare 

pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/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 2022-2023, 

organizarea rețelei școlare se realizează anual, cu respectarea următoarelor etape:  

a)  realizarea proiectului de rețea școlară de către consiliul local/consiliul județean; 

b) transmiterea proiectului de rețea școlară, însoțit de un raport argumentativ privind structura 

rețelei școlare propuse să funcționeze în anul școlar următor, realizat de către consiliul 

local/consiliul județean, de către primar/președinte al consiliului județean, către inspectoratul 

școlar/Ministerul Educației, cu solicitarea de emitere a avizului conform, potrivit prevederilor 

legale; 

c) transmiterea către autoritățile administrației publice locale (primarul și consiliul local, 

respectiv președintele consiliului județean și consiliul județean) a listei unităților de învățământ 

pentru care se acordă aviz conform, precum și a listei unităților de învățământ pentru care nu se 

acordă aviz conform (însoțită de un raport care conține motivele neacordării avizului conform și 

propuneri privind organizarea acestora); 

d) aprobarea prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, a consiliului județean a rețelei școlare 

pe baza avizului conform al inspectoratului școlar/Ministerului Educației. 

Organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ special din județul Botoșani se 

realizează prin hotărâre a Consiliului Județean Botoșani cu avizul conform al Inspectoratului 

Școlar Județean Botoșani, obținerea avizului conform fiind obligatorie, lipsa acestuia atrăgând 

nulitatea hotărârii prin care este organizată rețeaua școlară, așa cum este prevăzut la art. 24 

alin.(1) și alin.(2) din actul normativ menționat. 

 



 

 

 

În vederea obținerii avizului conform, Consiliul Județean Botoșani prin adresa nr. 22560 

din 16.12.2021 a comunicat Inspectoratului Școlar Județean Botoșani proiectul privind 

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

școlar 2022-2023, fiind fundamentat de adresa nr. 7800 din 22.11.2021 a Școlii Profesionale 

Speciale ,, Ion Pillat’’ Dorohoi, adresa nr.1662 din 15.11.2021 a Școlii Profesionale Speciale  

,, Sf. Stelian’’ Botoșani precum și consultarea partenerilor sociali. 

      Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 22891 din 21.12.2021 

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani a comunicat avizul conform privind organizarea rețelei  

școlare de învățământ special pentru anul școlar 2022 – 2023, la nivelul indicatorilor existenți în 

anul școlar 2021-2022, rețea alcătuită din următoarele unități de învățământ  : 

- Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” Botoșani – PRI, GIM, PROF/ SPE, 

- Școala Profesională Specială „Ion Pillat” Dorohoi - PRI, GIM, PROF/ SPE.       

Față de cele mai sus prezentate, a fost întocmit proiectul de hotărâre alăturat pentru a fi 

înaintat spre dezbatere și aprobare Consiliului Județean Botoșani. 

 

 

                                                 

                                                   DIRECTOR EXECUTIV, 

Magda Didii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul organizare, salarizare, resurse umane - șef serviciu - Antonesei Dumitru-Ovidiu 

Întocmit, inspector - Olaru Lenuța 



 

 

 

 

Art. 61 (2) din Legea nr. 1/2011 - Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular 

preuniversitar se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul 

conform al inspectoratelor şcolare. Pentru învăţământul special liceal şi special postliceal, 

reţeaua şcolară se organizează de către consiliul judeţean, respectiv de către consiliile locale ale 

sectoarelor municipiului Bucureşti, cu consultarea partenerilor sociali şi cu avizul conform al 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.  


