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HOTĂRÂRE 

privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de  

învăţământ special din judeţul Ialomiţa 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

 -Expunerea de motive nr. 8301 din 23.12.2013 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 

Examinând : 

-Avizul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 107655 din 18.12.2013; 

-Raportul nr.25 din 06.01.2014 al Direcţiei Coordonare Organizare; 

-Raportul nr.559 din 24.01.2014 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 

tineret, colaborare cu societatea civilă şi relaţii externe; 

În conformitate cu : 

-prevederile art. 91 alin. (2) lit. b) şi alin. (5) lit. a) punctul 1. din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215 din 2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-prevederile art.  19 alin. (1) şi (2) şi ale art. 61 alin. (1) şi alin. (2) teza a doua din 

Legea nr. 1 din 2011, a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului          

nr.3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de 

învăţământ; 

-prevederile art. 22 alin. (5)  din anexa la Ordinul ministrului educaţiei 

naţionale nr. 5454 din 12.11.2013 privind aprobarea Metodologiei pentru 

fundamentarea cifrei de şcolarizare şi emiterea avizului conform în vederea 

organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 

2014/2015; 

-prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului      

nr. 5573 din 07.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a învăţământului special şi special integrat; 

-prevederile art. 5 literele a), c) şi d) din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului nr. 6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a 

denumirilor unităţilor de învăţământ preuniversitar, modificat şi completat prin 

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3283 din 17 

februarie 2012, 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 din 

2001, cu modificările şi completările ulterioare, 
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HOTĂRĂŞTE : 

 

Art. 1  Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special 

din judeţul Ialomiţa, la nivelul Şcolii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” din 

Slobozia. 

 

Art.2  Şcoala Profesională Specială  „Ion Teodorescu” din  Slobozia îşi schimbă 

denumirea în Liceul Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia. 

 

Art.3 Liceul Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia va funcţiona ca 

unitate de învăţământ  cu personalitate juridică, de nivel primar, gimnazial, 

profesional şi liceal. 

 

Art. 4 În actele şi documentele referitoare la unitatea de învăţământ special 

prevăzută la art.3, denumirea Şcoala Profesională Specială „Ion Teodorescu” 

Slobozia se înlocuieşte cu denumirea Liceul Tehnologic Special „Ion Teodorescu” 

Slobozia. 

   

Art.5 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

aducerii la cunoştinţă publică. 

 

Art.6 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre ducere la îndeplinire,  Direcţiei Buget Finanţe şi Liceului Tehnologic 

Special „Ion Teodorescu” Slobozia, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului 

Judeţean Ialomiţa.  

 

 

                   PREŞEDINTE, 

Vasile Silvian CIUPERCĂ 

 

                                                                             Contrasemnează, 

                   Secretarul judeţului Ialomiţa, 

                                                                                      Adrian Robert IONESCU 

                                                                                                                                                                                                                

 

 

Nr. 3                                                                                                                    
Adoptată la Slobozia          

Astăzi 28.01.2014  
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