
               

  R O M Â N I A

JUDEŢUL  ILFOV

CONSILIUL  JUDEŢEAN 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului  Consiliului Judeţean Ilfov în 

Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ special – Centrul Şcolar 

pentru Educaţie Incluzivă Periş în anul şcolar 2012-2013

Consiliul Judeţean Ilfov:

Având în vedere:

Adresa  Centrului  Şcolar  pentru Educaţie Incluzivă Periş   nr.844/03.09.2012, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. 7226 din 04.09.2012.

- Expunerea de motive a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean 

Ilfov, înregistrată sub nr. .............. din ......................2012.

-  Raportul  Direcţiei  Juridice şi Administraţie Publică - Serviciul  Juridic-

Contencios, Avizare Legalitate Acte, din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov înregistrat 

cu  nr ..........................................din 2012.

- Raportul de avizare al Comisiei de buget, finanţe, bănci, prognoze şi studii 

economice a Consiliului Judeţean Ilfov; 

-  Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  administraţie  publică  locală,  juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

-  Raportul  de avizare al  Comisiei  de învăţământ,  sănătate,  familie,  protecţie 

socială, protecţie copii, activităţi sportive, de agrement şi turism; 



-  Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  servicii  publice,  sociale,  comerţ, 

privatizare şi integrare europeană;

În  conformitate  cu  prevederile  art.  96,  alin.(2),  lit.”b”  din  Legea  educaţiei 

naţionale  nr.1/2011   şi  ale  art.  33  din  Ordinul  Ministrului  Educaţiei,  Cercetării, 

Tineretului şi Sportului nr. 4925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare 

şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările 

ulterioare;

În baza prevederilor 91 alin.(1), lit. f), coroborat cu prevederile art.45 alin. 

5 din Legea nr.215/2001 a administraţiei  publice locale,  republicată,  modificată  şi 

completată,

În temeiul  prevederilor   art.  97 şi  art.  115 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată

HOTĂRĂŞTE :

Art.1  Se desemnează ca reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în consiliul 

de administraţie  al  unităţii  de învăţământ special  – Centrul Şcolar pentru Educaţie 

Incluzivă Periş  în anul  şcolar  2012-2013,   persoana prevăzută în Anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

           PREŞEDINTE,

Marian  PETRACHE

              AVIZEAZĂ

                                              SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

Monica TRANDAFIR 

Nr............

         Din ...........2012



ANEXA LA HOTĂRÂREA

CONSILIULUI JUDEŢEAN ILFOV  nr.................. din ................................... 2012

Persoana  desemnată  ca  reprezentant  al  Consiliului  Judeţean  Ilfov  în 

consiliul  de  administraţie  al  unităţii  de  învăţământ  special -  Centrul  Şcolar 

pentru Educaţie Incluzivă Periş în anul şcolar 2012 - 2013

1. .........................................................................



  R O M Â N I A

JUDEŢUL  ILFOV

CONSILIUL  JUDEŢEAN 

Nr._____/________2012

RAPORT

Prin  Adresa  Centrului  Şcolar  pentru  Educaţie  Incluzivă  Periş 

nr.844/03.09.2012, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. 7226 din 04.09.2012 

se solicită desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov pentru a face parte 

din Consiliul de administraţie în anul şcolar 2012-2013.

Potrivit  prevederilor  art.33  din  Ordinul  Ministrului  Educaţiei,  Cercetării, 

Tineretului şi Sportului nr. 4925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare 

şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările 

ulterioare  Consiliul  de administraţie  al  unităţii  de  învăţământ  este  format  dintr-un 

număr impar, de 9 sau 13 membri.

    Consiliul  de  administraţie  cu  structura  minimă  de  9  membri  are  următoarea 

componenţă:  director,  director  adjunct/cadru  didactic,  3  reprezentanţi  ai  cadrelor 

didactice  aleşi  de  consiliul  profesoral,  un  reprezentant  al  consiliului  local,  un 

reprezentant al primarului, un părinte, un reprezentant al operatorului economic sau, 

după caz, încă un părinte. Pentru unităţile de învăţământ din mediul rural, care au în 

componenţă  structuri  şcolare  din  satele  care  aparţin  localităţii  respective, 

reprezentarea cadrelor didactice va fi asigurată de către un cadru didactic coordonator 

al structurii şcolare.



    Consiliul de administraţie cu structura de 13 membri are următoarea componenţă: 

director,  director  adjunct,  5  reprezentanţi  ai  cadrelor  didactice,  un  reprezentant  al 

consiliului  local,  un  reprezentant  al  primarului,  2  părinţi,  un  reprezentant  al 

operatorului economic şi un reprezentant al elevilor, conform legii.

    Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti stabilesc/stabileşte prin 

hotărâre a consiliului de administraţie, cu respectarea prevederilor prezentului ordin, 

structura  numerică  minimă  a  consiliilor  de  administraţie  pentru  fiecare  unitate  de 

învăţământ, în funcţie de mărimea şi complexitatea acesteia.

 Atribuţiile consiliului de administraţie sunt  prevăzute la  art.96, alin. (7), din 

legea educaţiei naţionale nr.1/2011,  şi anume:

    a) adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de 

învăţământ;

    b)  aprobă planul  de dezvoltare  instituţională  elaborat  de directorul  unităţii  de 

învăţământ;

    c) aprobă curriculumul la decizia şcolii, la propunerea consiliului profesoral;

    d) stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţi;

    e) organizează concursul de ocupare a funcţiilor de director şi de director adjunct;

    f) aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar, precum şi 

schema de personal nedidactic;

    g) aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la propunerea 

consiliului profesoral;

    h) sancţionează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, 

conform legii;

    i) aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatul concursurilor;

    j) aprobă orarul unităţii de învăţământ;

    k)  îşi  asumă răspunderea publică  pentru  performanţele  unităţii  de  învăţământ, 

alături de director;



    l) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale ministrului 

educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi  sportului,  respectiv  ale  Ministerului  Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu majoritatea voturilor celor 

prezenţi, mai puţin cele prevăzute la art. 93 din legea anterior menţionată. Hotărârile 

consiliului de administraţie care vizează personalul din unitate, cum ar fi procedurile 

pentru ocuparea posturilor,  a funcţiilor de conducere,  acordarea gradaţiei  de merit, 

restrângerea  de activitate,  acordarea  calificativelor,  aplicarea  de  sancţiuni  şi  altele 

asemenea, se iau prin vot secret. Membrii consiliului de administraţie care se află în 

conflict de interese nu participă la vot.

     Deciziile  privind  bugetul  şi  patrimoniul  unităţii  de  învăţământ  se  iau  cu 

majoritatea din totalul membrilor consiliului de administraţie.

De menţionat este faptul că, pentru activitatea desfăşurată în cadrul consiliilor 

de administraţie, membrii acestora  nu beneficiază de indemnizaţie.

Având în vedere cele prezentate, am întocmit prezentul raport pentru a însoţi 

proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECŢIA JURIDICĂ   ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,

                                DIRECTOR EXECUTIV            

  Ionel Florin NAE

Şef Serviciu  Juridic-Contencios,
Avizare Legalitate Acte

Irina SULIMAN



  R O M Â N I A

JUDEŢUL  ILFOV

CONSILIUL  JUDEŢEAN 

Nr._____/________2012

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin  Adresa  Centrului  Şcolar  pentru  Educaţie  Incluzivă  Periş 

nr.844/03.09.2012, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. 7226 din 04.09.2012 

se  solicită  desemnarea  reprezentantului  Consiliului  Judeţean  Ilfov  şi  desemnarea 

reprezentantului desemnat de preşedintele consiliului pentru a face parte din Consiliul 

de administraţie în anul şcolar 2012-2013.

Potrivit  prevederilor  art.33  din  Ordinul  Ministrului  Educaţiei,  Cercetării, 

Tineretului şi Sportului nr. 4925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare 

şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările 

ulterioare  Consiliul  de administraţie  al  unităţii  de  învăţământ  este  format  dintr-un 

număr impar, de 9 sau 13 membri.

          Consiliul de administraţie cu structura minimă de 9 membri are următoarea 

componenţă:  director,  director  adjunct/cadru  didactic,  3  reprezentanţi  ai  cadrelor 

didactice  aleşi  de  consiliul  profesoral,  un  reprezentant  al  consiliului  local,  un 

reprezentant al primarului, un părinte, un reprezentant al operatorului economic sau, 

după caz, încă un părinte. Pentru unităţile de învăţământ din mediul rural, care au în 



componenţă  structuri  şcolare  din  satele  care  aparţin  localităţii  respective, 

reprezentarea cadrelor didactice va fi asigurată de către un cadru didactic coordonator 

al structurii şcolare.

       Consiliul de administraţie cu structura de 13 membri are următoarea componenţă: 

director,  director  adjunct,  5  reprezentanţi  ai  cadrelor  didactice,  un  reprezentant  al 

consiliului  local,  un  reprezentant  al  primarului,  2  părinţi,  un  reprezentant  al 

operatorului economic şi un reprezentant al elevilor, conform legii.

        Inspectoratele  şcolare  judeţene  stabilesc  prin  hotărâre  a  consiliului  de 

administraţie,  cu  respectarea  prevederilor  prezentului  ordin,  structura  numerică 

minimă a consiliilor de administraţie pentru fiecare unitate de învăţământ, în funcţie 

de mărimea şi complexitatea acesteia.

        Pentru  activitatea desfăşurată în cadrul consiliilor de administraţie, membrii 

acestora  nu beneficiază de indemnizaţie.

        Prin dispoziţie a preşedintelui consiliului a fost desemnat reprezentantul aşa cum 

se  prevede  expres  în  articolele  invocate  anterior  şi  este  necesară  şi  desemnarea 

reprezentantului  consiliului  judeţean  în  consiliul  de  administraţie  pentru  ca  acest 

consiliu de administraţie să-şi desfăşoare activitatea în bune condiţii.

Având în vedere cele menţionate, am iniţiat Proiectul de Hotărâre alăturat  pe 

care îl supunem spre analiză şi aprobare în şedinţa Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE,

  Marian PETRACHE

        VICEPREŞEDINTE,                                 VICEPREŞEDINTE,

             Mihai BARBU                               Cristina MANICEA
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