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PROIECT DE HOTARARE
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local In Consiliile de administratie ale
unitãtilor de Invátamânt preuniversitar din municipiul Botosani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULU! BOTO$ANI,
analizând propunerile domnului Primar Cosmin lonut Andrei privind desemnarea
reprezentan~ilor Consiliului Local In Consiliile de administra~ie ale unitA~ilor de Invätämânt
preuniversitar din municipiul Boto~ani, precum ~i propunerile formulate In timpul dezbaterii
proiectului de hotärâre,
väzând referatul de aprobare al proiectului de hotãrâre, raportul de specialitate a! Serviciului
Resurse Umane nr. 4903/30.10.2020 ~i raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului
Local,
In baza dispozi~iilor art. 96 din Legea Educa~iei Nationale nr. 1/2011 cu modificärile ~i
completarile ulterioare ~i cele ale Ordinului nr. 4619 /22.09.2014 privind aprobarea Metodologiei
cadru de organizare ~i func~ionare a consiliului de administratie din unitãtile de invatämânt
preuniversitar, cu modificärile ~i completarile ulterioare, emis de Ministerul Educatiei Nationale
In temeiul art. 139 aIm. (1) ~i art. 196 al in. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgen~a a Guvemului
nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicatä In Monitorul Oficial al
României nr. 555 din 5 julie 2019, cu modificãrile ~i completarile ulterioare,
—

HOTARA$TE:
Art.1 Se aprobã numirea reprezentan~ilor Consiliului Local in consiliile de administratie
ale unitätilor de Invä~ämânt preuniversitar din municipiul Boto~ani, conform anexei care face parte
integrantã din prezenta hotärâre.
Art.2 Pe data inträrii In vigoare a prezentei hotärâri, se abroga once dispozi~ii contrare.
Art.3 Pnimarul Municipiului Boto~ani, prin serviciile aparatului de specialitate ~i
reprezentantii numiti conform art.1 vor duce Ia indeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Initiator,
Primar,
Cosmin Ion~ ~ Andrei
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Avizat pentru legalitate,
Secretar general,
loan Apostu
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Anexa la proiect H.C.L.

Reprezentantil Consiiului Local al municipiului Boto~ani In Consiliile de administratie ale
unitiltilor de Invà~ämánt preuniversitar din municipiul Boto~ani

Nr.
DENUMIREA UNITATII SCOLARE

crt.

Numãrul
membnlor
Consiliului
de
administratie

1.
2.
3.

$coala Gimnazialã,, Sf. Nicolae”
$coala Gimnazialã nr. 2
$coala Gimnazialä,, Grigore Antipa”

7
7
9

4.

~coala Gimnazialä nr. 7

13

5.

Scoala Gimnazialä ,,Elena Rare~,,

13

6.
7.

Scoala Gimnazialä nr.10
$coala Gimnazialä nr. 11

7
13

8.

$coala Gimnazialä nr. 12

9

9.

~coala Gimnazialã nr. 13

9

10. $coala Gimnazialä ,,$tefan cel Mare”

9

11. ~coala Gimnazialà ,,Sfânta Maria”
12. Scoala Gimnazialã nr. 17

7
9

13. Colegiul National ,,A.T. Laurian”

13

14. Colegiul National ,,Mihai Eminescu”

13

15. Liceul Teoretic ,,Grigore Antipa”

9

16. Liceul de Artä ,,5tefan Luchian”

9

17. Liceul cu Program Sportiv

9

18. Liceul pedagogic ,,Nicolae lorga”

13

Numele si prenumele reprezentan~ilor
Consiliului Local al rnunicipiului Boto~ani

1.
1.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.

Liceul ,,Dimitrie Negreanu”
Liceul Tehnologic” Elie Radu”
Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi”
Liceul ,,Alexandru cel Bun”

2.
3.
1.
1.

1.
2.
1.
2.

Colegiul Economic ,,Octav Onicescu”
Liceul Tehnologic ,,Petru Rare~”
Seminarul Liceal Teologic Ortodox “Sf
Gheorghe,,
Grädinita cu program prelungit nr. 19

1.
1.
1.

Grädinita cu program prelungit ,,Sotron

1.

Gradinita cu program prelungit nr. 22

1.

Gradinita cu program prelungit nr. 23
Grãdini~a cu program prelungit nr. 6
Gràdini;a II Girotondo
Gradinita Sandy Belle
Centrul de Studii Stefan cel Mare si
Sfant
Clubul Sportiv ~colar

1.
1.
1.
1.
1.

Scoala Profesionalá de Coopera~ie
Scoala Postlicealá FEG Education

Initiator
Primar.
Cosmin

1.

1.
2.
1.
1

Avizat pdntru legalitate,
Secretar general,
loan Apostu
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Nr.INT. 4916

din3O.1O.2020

APROBAT,
P imar,
Cosmin onut And rei

REFERAT DE APROBARE

Având In vedere proiectul de hotArâre
administra~iei publice locale in Consiliile
preuniversitar din municipiul Botosani

,

privind

desemnarea

de administratie ale

reprezentan~ilor

unitatilor

de Invatãmânt

vä rugãm sã aproba~i supunerea spre dezbatere ~i

aprobare In ~edinta Consiliului Local al Municipiului Boto~ani, a proiectului de hotärâre In
forma prezentatA.

Director exec tiv
Mire a Ghe

T: +4 (0) 231 502 200/ F: +4 (0) 231 531 595
W: www.primariabt.ro / E: primana@primariabt.ro
Piata RevoIu~iei nr. 1, 710236, Boto~ani, ROMANIA

~ef
An

rviciu,
umitrescu

Primäria Municipiului Boto~ani
Nr. 4903 din 30.10.2020

Raport de specialitate
Având In vedere prevederile O.M.E.N. nr. 4619/ 2014 privind aprobarea Metodologiei
—

cadru de organizare ~i functionare a consiliului de administra~ie din unitätile de Invatamânt

preuniversitar ,cu modificärile ~i completärile ulterioare,

se impune

desemnarea

reprezentantilor Consiliului local in consiliilor de administra~ie ale unitatilor de Invä~ämânt
preuniversitar din municipiul Boto~ani (de stat si particular).

In conformitate cu prevederile art. 96 din Legea educ4iei na~ionale nr. 1/20 11, cu
modificärile ~i completärile ulterioare, unitã~ile de Invätamânt preuniversitar cu personalitate
juridicä sunt conduse de consilii de administratie, de directori ~i directori adjunc~i, dupá caz.

In exercitarea atributiile ce le revin, consiliile de administra~ie ~i directorii conlucreazä cu
consiliul profesoral, cu comitetul de parinti ~i cu autoritãtile administratiei publice locale.

In unitatile de Invätamânt de stat consiliul de administratie este organ de conducere ~i
este constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel:
a) in cazul unitatilor de Invatamânt de nivel gimnazial cu un singur rand de clase, consiliul
de administratie este format din 7 membri, cu urmätoarea componen~ä: 3 cadre didactice,
inclusiv directorul; 2 reprezentanti ai parin~i1or; primarul sau un reprezentant al primarului; un
reprezentant al consiliului local. Directorul este membru de drept al consiliului de administra~ie
din cota aferentä cadrelor didactice din unitatea de InvA~ämânt respectivã. Prevederile
prezentului articol se aplicá In mod corespunzàtor ~i pentru Invàtàmântul pre~co1ar ~i
primar;
b) In cazul In care consiliul de administratie este format din 9 membri, dintre ace~tia 4 sunt
cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentan~i ai consiliului local ~i
2 reprezentan~i ai parin~ilor. Directorul este membru de drept al consiliului de administra~ie din
cota aferentä cadrelor didactice din unitatea de Invatämânt respectivä;
c) In cazul In care consiliul de administratie este format din 13 membri, dintre ace~tia 6 sunt
cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 3 reprezentanti ai consiliului local ~i

3 reprezentan~i ai parin~ilor. Directorul este membru de drept al consiliului de administratie din
cota aferentä cadrelor didactice din unitatea de Invätämânt respectivä;
d) In consiliile de administratie ale unitatilor ~colare, din cota rezervatä pärin~i1or un bc este
repartizat, cu drept de vot, unui reprezentant al elevilor, care a Implinit 18 ani;
e) In unitätile de invatamânt care organizeazã Invatamânt profesional ~i tehnic, consiliile de
administratie se pot man cu 2 membri desemnati de operatori economici parteneri, asociatii
profesionale partenere, conso4ii partenere. In cazul in care sunt mai multi operatoni economici
parteneri, asociatii profesionale partenere ~i consor~ii partenere, ace~tia vor desemna
reprezentantii In consiliul de administratie a! unitatii de Invatamânt sau pot forma un consiliu
reprezentativ care sã desemneze reprezentan~ii pe bocurile care le sunt alocate.
In invatamântul particular ~i confesional, In componenta consiliului de administratie sunt
inc1u~i reprezentanti ai fondatorilor. Conducerea consiliului de administratie este asigurata de
persoana desemnatA de fondatori. In unitatile pentru Invatamântul general obligatoriu, consiliul
de administratie cuprinde ~i un reprezentant al consiliului local.
(6) Consiliul de administratie se Intrune~te lunar sau on de câte on este necesar, la solicitarea
directorului sau a douä treimi dintre membri.
Metodobogia-cadru de organizare ~i de functionare a consiliului de administratie este stabilitä
prin ordin al ministrului educatiei, cercetãrii, tineretului ~i sportului.
Consiliul de administratie are urmàtoarele atributii principale:
a) adopta proiectul de buget ~i avizeazA executia bugetara la nivelul unitatii de invatamant;
b) aproba planul de dezvoltare institutionala elaborat de directorul unitatii de Invatamânt;
c) aproba curriculumul la decizia ~colii, la propunerea consiliului profesoral;
d) stabile~te pozitia ~colii in relatiile cu terti;
e) aprobä planul de Incadrare cu personal didactic ~i didactic auxiliar, precum ~i schema de
personal nedidactic;
f) aproba programe de dezvoltare profesionala a cadrelor didactice, la propunerea consiliului
profesoral;
g) sanctioneaza abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, confonri
legii;
h) aproba comisiile de concurs ~i valideazä rezultatul concursurilor;
i) aproba orarul unitatii de Invatamant;

j)

~ asumä räspunderea publicä pentru performan~e1e unitatii de Invatamânt, aläturi de

director;
k) Indepline~te once alte atributii stabilite prin ordine ~i metodologii ale ministrului educa~iei,
cercetãrii, tineretului ~i sportului, respectiv ale Ministerului Educa~iei, Cercetãrii, Tineretului ~i
Sportului.
Va rugäm sä analizati ~i sä hotärâ~i desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al
Municipiului Boto~ani In consiliile de administratie ale unitatilor de inva~amânt preväzute In
anexa la proiectul de hotArâre.

Director exe~utiv,
MirI~gt~ta

Sef servhf Resurse Umane
~4~Dumitrescu

