
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 
HOTĂRÂREA Nr. 5/2020 

privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Covasna 

pentru anul școlar 2020-2021 

 
 Consiliul Judeţean Covasna, 

 întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 23 ianuarie 2020,  

 analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Covasna,  

privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din județul Covasna, 

pentru anul școlar 2020-2021, 

văzând Raportul Direcției economice, precum și Avizele comisiilor de specialitate 

din cadrul Consiliului Județean Covasna, 

având în vedere: 

 -  Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare  pentru învăţământul 

preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari şi elevi școlarizați  în unităţile de 

învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea  organizării reţelei 

unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021, aprobată prin Ordinul 

ministrului educației naționale nr. 5090/2019, 

 ținând cont de avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean Covasna acordat 

prin adresa nr. 9135/17.12.2019, înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean 

Covasna sub nr. 69/07.01.2020; 

 în baza art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a) și în temeiul art. 182 alin. (1) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

completarea ulterioară, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

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

Covasna pentru anul școlar 2020-2021, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Președintele 

Consiliului Județean Covasna și Direcţia economică din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna. 

  

Sfântu Gheorghe, 23 ianuarie 2020. 

   

                     TAMÁS Sándor 

                            Președinte 

          Contrasemnează: 

               VARGA Zoltán 

      Secretar general al județului Covasna 

 
 



Anexă 

la Hotărârea nr. 5/2020 

 

 

 

REȚEAUA ȘCOLARĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL 

AL JUDEȚULUI COVASNA, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea unității de învățământ cu personalitate 

juridică 

Structură fără 

personalitate juridică 

1. Școala Gimnazială Specială -Sfântu Gheorghe, 

municipiul Sfântu Gheorghe, P-ța Kálvin nr. 3  

CF: 4202126 

Școala Gimnazială Specială 

- Olteni, comuna Bodoc, sat 

Olteni, str. Principală nr. 95 

2. Centru Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe, 

P-ța Kálvin nr. 3, CF: 29497588 

 

 

 

 


