
Dosar III-E-5                                  
                                                          ROMANIA 
                                                    JUDETUL BRAILA 

                 CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                                  HOTARAREA NR.010 
                                                 din 29 ianuarie 2020 
 
 
privind:  aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant special din judetul 

Braila, pentru anul scolar 2020 – 2021 

 

Consiliul Judetean Brăila, întrunit in sedinta ordinara la data de 29 ianuarie 2020; 

Având in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila; 

  Luând in discutie Raportul Directiei administratie publica, contencios, inregistrat 

sub nr. 605/14.01.2020, la proiectul de hotarare privind aprobarea organizarii retelei 

scolare de invatamant special din judetul Braila, pentru anul scolar 2020 - 2021; 

  În baza avizului conform al Inspectoratului Școlar Judetean Brăila transmis 

prin adresa nr. 15001/16.12.2019, inregistrata la Consiliul Judetean Brăila la nr. 

27409/19.12.2019; 

Vazand avizele Comisiei de administratie publica locala, juridica, relatii publice, 

integrare, relatii internationale si Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, cultura, 

culte, tineret si    activitati sportive; 

In conformitate cu dispozitiile art. 61 alin. 2 din din Legea educatiei nationale nr. 

1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 24 din Metodologia privind fundamentarea cifrei de 

scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de prescolari 

si elevi scolarizati in unitatile de invatamant particular, precum si emiterea avizului 

conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul 

școlar 2020 – 2021, aprobată prin Ordinul Ministerului .Educației Naționale nr. 5090/2019; 

Potrivit art. 173 alin. (5) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 

57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 

 

În temeiul prevederilor art. 182 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 



H O T A R A S T E: 

 

Art. 1 – Se aproba organizarea retelei scolare de invatamant special din judetul Braila, 

pentru anul scolar 2020 – 2021, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2 – Compartimentul cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie publica, 

contencios, va comunica prezenta hotarare celor interesati. 

 

Hotararea a fost adoptata  cu 30 de voturi “pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judetean Botea 

Viorel. 

 

       PRESEDINTE,                                                        CONTRASEMNEAZA 
                                                                         SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                        DUMITREL PRICEPUTU                


