
ROMANIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

HOTĂRÂRE 

privind: aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul 
Teleorman, pentru anul şcolar 2021-2022 

Consiliul Judeţean Teleonnan, întrunit în şedinţă ordinară, conform 
prevederilor art.178 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completări le ulterioare 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 662 din 14 ianuarie 2021 al preşedintelui 

Consiliului Judeţean Teleonnan ; 
- raportul de specialitate nr. 898 din 19 ianuarie 2021 privind aprobarea 

reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Teleonnan, pentru anul şcolar 
2021-2022; 

- avizul comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-fmanţe, 
pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, 
cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială şi al comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

- adresa nr. 12957 din 18 noiembrie 2020 a Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Teleonnan; 
- adresa Consiliului Judeţean Teleorman nr. 14343 din 05 noiembrie 2020 

adresată Centrului Şcolar de Educaţie Inc1uzivă Alexandria şi Centrului Şcolar de 
Educaţie Incluzivă Roşiorii de Vede; 

- adresa nr. 1379 din 16 noiembrie 2020 a Centrului Şcolar de Educaţie 
Incluzivă Roşiorii de Vede; 

- adresa nr. 1831 din 18 noiembrie 2020 a Centrului Şcolar de Educaţie 
Incluzivă Alexandria; 

- adresa nr.15194 din 08 decembrie 2020 a Consiliului Judeţean Teleonnan 
adresată Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman; 

- avizul confonn al Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleonnan transmis 
prin adresa nr.13785 din 15 decembrie 2020; 

- prevederile art. 19 alin. (1) lit. d) şi ale art.61 alin. (2) din Legea 
nr. 112011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 20 lit. h) şi art. 24 alin. (1), (2), (3) lit. a), b) şi d) 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 

F-5.5-03, ed.l, rev.O 
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