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H O T Ă R Â R E 
privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de 

învăţământ special din judeţul Ialomiţa pentru anul şcolar 2020-2021 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere:  
- Referatul de aprobare nr. 772/2020 – O din 15.01.2020 al Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Ialomiţa ; 
Examinând:  
- Adresa Școlii Profesionale Speciale”Ion Teodorescu” nr. 4005 din 18.11.2019; 
- Nota de fundamentare a Școlii  Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu”; 
- Adresa Ministerului Educației Naționale nr. 9331F; 9331M/20.06.2018; 
- Avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean Ialomița nr. 20.199 din 

16.12.2019;  
- Adresa Inspectoratului Școlar Județean Ialomița nr. 20220/16.12.2019; 
- Adresa Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” nr. 14/08.01.2019;        
- Raportul de specialitate nr. 828/2020 - Q din 16.01.2020 al Direcţiei Coordonare 

Organizare;  
- Avizul nr. 1796/2020 – M din 27.01.2020 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, 

culte, tineret, colaborare cu societatea civilă şi relaţii externe;  
În conformitate cu:  
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

- prevederile art. 19 alin. (1) lit. d) 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 naţionale nr. 5090 din 09.09.2019 
pentru aprobarea Metodologiei 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 
organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021; 

- 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; 
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- prevederile Ordinului MEN nr. 4687/2019 pentru modificarea Ordinului 
ministrului educaţiei naţionale nr. 3.622/2018 privind aprobarea planurilor-cadru pentru 
învăţământul special preşcolar, primar şi gimnazial; 

- prevederile art. 66 din Ordinulul Ministerului Justiției nr. 1322/C/2017 pentru 
aprobarea Regulamentului privind organizarea  şi desfăşurarea activităţilor şi 
programelor educative,  de asistenţă psihologică şi asistenţă socială din locurile  de 
deţinere aflate în subordinea Administraţiei Naţionale  a Penitenciarelor,   

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

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

judeţul Ialomiţa, pentru anul școlar 2020-2021, la nivelul Școlii Profesionale Speciale „Ion 
Teodorescu” din Slobozia. 

  
Art.2 Școala Profesională Specială „Ion Teodorescu”Slobozia va funcţiona ca 

unitate de învăţământ cu personalitate juridică, de nivel  primar, gimnazial, profesional.  
 
Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 

cunoştinţă publică.  
 
Art.4 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița prezenta hotărâre se va 

comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Buget Finanţe şi Școlii Profesionale 
Speciale „Ion Teodorescu”Slobozia şi spre ştiinţă, Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Ialomiţa, Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Lazăr” Slobozia, Penitenciarului Slobozia, urmând 
să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.  

 
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 
 

 

                                                                                                               Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Județului Ialomița 

                                                                                                                               Adrian-Robert IONESCU 
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