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     Referat de aprobare 

privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din județul Harghita 

pentru anul școlar 2023-2024 

 

 

În conformitate cu dispozițiile art. 61, alin.(2) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu 

modificările și completările ulterioare, prevederile art. 26, alin. (3), lit. d) din Ordinul 

Ministerului Educației nr. 5511/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind 

fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa 

efectivelor de antepreșcolar/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 2022 – 2023, organizarea rețelei școlare 

pentru învățământul special se realizează cu aprobarea prin hotărâre a consiliului 

județean.  

De asemenea potrivit prevederilor art. 19, alin. (4) din Legea educației naționale nr. 

1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în baza avizului conform al 

inspectoratelor şcolare, autoritățile administrației publice locale aprobă organizarea și 

funcționarea rețelei școlare. 

Menționăm faptul că, având în vedere adresa nr. 5868/2022 a Inspectoratului Școlar 

Județean Harghita, înregistrată la Consiliul Județean Harghita sub nr. 104859/2022 cu 

privire la actele normative care influențează organizarea rețelei școlare, la data de 5 

decembrie 2022 am solicitat de la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland, de la 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Bilbor, respectiv de la Școala Specială 

Profesională Szent Anna din Miercurea-Ciuc să ne transmită propunerile cu privire la 

organizarea rețelei școlare speciale. Luând în considerare răspunsurile primite de la 

unitățile de învățământ speciale, cu adresa nr. 107529/2022 am comunicat 

Inspectoratului Școlar Județean faptul că față de rețeaua școlară aprobată pe anul școlar 

2022-2023, Consiliul Județean Harghita nu intenționează să facă modificări în rețeaua 

școlară de învățământ special al județului Harghita în anul școlar 2023-2024. 



De asemenea, luând în considerare adresa Inspectoratului Școlar Județean Harghita nr. 

6420/20.12.2022 înregistrată la Consiliul Județean Harghita sub nr. 109126/2022, prin 

care ne-a comunicat avizul conform pentru rețeaua școlară specială pentru anul școlar 

2023-2024 pentru Școala Profesională Specială „Szent Anna” Miercurea-Ciuc, Centrul 

Școlar Pentru Educație Incluzivă Ocland și Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Bilbor, 

propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei 

școlare de învățământ special din județul Harghita pentru anul școlar 2023-2024. 

 

Miercurea Ciuc la data de 3 ianuarie 2023 
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