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HOTĂRÂREA Nr. ___/2023 
privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Harghita, 

pentru anul şcolar 2023-2024 
 
 
 

Consiliul Judeţean Harghita, 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. ____/2023 iniţiat de vicepreședintele 
Consiliului Județean Harghita Bíró Barna Borond, la propunerea Direcţiei generale 
programe și proiecte, privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special 
din judeţul Harghita, pentru anul şcolar 2023-2024, Avizul conform al Inspectoratului 
Școlar Județean Harghita dat prin Adresa nr. 6420/2022, înregistrată la Consiliul Judeţean 
Harghita sub nr. 109126/2022, Raportul de specialitate nr. ______/2023 al Direcţiei 
juridice și administraţie publică și Procesul verbal de afișare, nr. _____/2023 privind 
îndeplinirea exigențelor de transparență decizională. 

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei pentru învățământ, cultură și al 
Comisiei juridice și administrație publică;  

În conformitate cu prevederile art. 19, alin. (4), art. 61 alin. (2) și alin (21) din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu art. 26 alin. (2) 
și alin. (3) pct. d) din Ordinul Ministerului Educației nr. 6217/2022 pentru aprobarea 
Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul 
preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreșcolari/preşcolari şi elevi şcolarizaţi 
în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea 
organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2023 – 2024;  

În baza prevederilor art. 7, alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 173. alin. (1) lit. a) coroborat cu alin. (5) lit. a) precum și 
cu prevederile alin. (1), lit. f) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă organizarea reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul 

Harghita, pe anul şcolar 2023-2024, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 



Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
vicepreședintele Consiliului Județean Harghita Bíró Barna Botond prin Direcţia generală 
programe și proiecte şi Direcţia economică. 

Art. 3. Hotărârea se comunică de către Direcţia juridică și administraţie publică, 

Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita, preşedintelui Consiliului 

Judeţean Harghita Borboly Csaba, vicepreședintelui Bíró Barna Botond, vicepreședintelui 

Barti Tihamér, Direcţiei generale programe și proiecte, Direcţiei economice, Inspectoratului 

Şcolar Judeţean Harghita, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita. 

 
 
 

______________, _____________ 2023 
 

              

 PREŞEDINTE,                           CONTRASEMNEAZĂ 

         Borboly Csaba   SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 Balogh Krisztina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVIZAT 

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI 

Balogh Krisztina 
 

 

 

Prezentul proiect de hotărâre a fost iniţiat de către vicepreședintele Bíró Barna 

Botond la propunerea Direcţiei generale programe și proiecte  

 

   VICEPREȘEDINTE            DIRECTOR GENERAL 

  Bíró Barna Botond                                    Zonda Erika 

 

  

 

      VIZA JURIDICĂ 

    Direcția juridică și administrație publică 

Director executiv 

         Vágássy Alpár 

 

 

VIZAT 

  Compartiment Cancelaria Consiliului Județean Harghita 
Szabó Zsolt 

coordonator compartiment 

 


