CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ

HOTĂRÂRE
privind numirea reprezentanților Consiliului Judeţean Dolj
ca membri în Consiliul de Administraţie
al Liceului Tehnologic Special „Beethoven” Craiova
Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară,
având în vedere referatul de aprobare nr. 21585/22.09.2021 al Direcției
Imagine și Coordonare Instituții Subordonate, Biroul Coordonare, Monitorizare
Instituţii Subordonate, adresa nr. 3621/01.09.2021 a Liceului Tehnologic Special
„Beethoven” Craiova, înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu nr.
19697/01.09.2021, raportul Serviciului juridic nr. 21634/22.09.2021, precum și
avizul comisiilor de specialitate,
potrivit prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) și art. 5 alin. (2) lit. a) din Anexa
la Ordinul ministrului educației nr. 5154/2021 pentru aprobarea Metodologieicadru de organizare și funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de
învăţământ preuniversitar,
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 – Se numesc dl/dna …………și dl/dna …………., reprezentanți ai
Consiliului Judeţean Dolj, ca membri în Consiliul de Administraţie al Liceului
Tehnologic Special „Beethoven” Craiova, pentru anul școlar 2021-2022.
Art. 2 – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
însărcinează Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj, Liceul
Tehnologic Special „Beethoven” Craiova şi persoanele nominalizate la art.1.
Art. 3 – Prezenta hotărâre se va comunica Liceului Tehnologic Special
„Beethoven” Craiova și persoanelor nominalizate la art. 1.
Nr._______

Adoptată la data de _______2021

PREŞEDINTE,

Contrasemnează
Secretar General al Județului
ANDA NICOLAE

DORIN-COSMIN VASILE

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE
INSTITUŢII SUBORDONATE
Biroul Coordonare, Monitorizare
Instituții Subordonate
Nr. 21585/22.09.2021
PREŞEDINTE,
DORIN-COSMIN VASILE

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind numirea reprezentanților
Consiliului Județean Dolj ca membri în Consiliul de Administrație
al Liceului Tehnologic Special „Beethoven” Craiova

Potrivit prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Anexa la Ordinul ministrului
educației nr. 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și
funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ
preuniversitar, „Structura consiliului de administrație în unitățile de învățământ
special de stat este următoarea:
b) în cazul consiliului de administrație format din 9 membri: 4 cadre didactice,
președintele consiliului județean sau un reprezentant al acestuia, 2 reprezentanți
ai consiliului județean şi 2 reprezentanți ai părinților. Directorul unității de
învățământ este membru de drept al consiliului de administrație din cota aferentă
cadrelor didactice din unitatea de învățământ respectivă.”
Potrivit prevederilor art. 5, alin. (2), lit. a) din același act normativ, “În
vederea constituirii noului consiliu de administrație, în acord cu prevederile art.
4, directorul unității de învățământ derulează următoarea procedură:
a) solicită, în scris, consiliului local, primarului, respectiv consiliului
județean/Consiliului General al Municipiului București, președintelui
consiliului județean – în cazul învățământului special, operatorului
economic/operatorilor economici sau consiliului reprezentativ al
operatorilor economici, în cazul unităților de învățământ care
școlarizează în învățământul profesional și tehnic, consiliului

reprezentativ al părinților, precum și consiliului elevilor desemnarea
reprezentanților, în termen de 15 zile lucrătoare de la data solicitării”.
Prin adresa nr. 3621/01.09.2021 a Liceului Tehnologic Special
„Beethoven” Craiova, înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu nr.
19697/01.09.2021, Liceul Tehnologic Special „Beethoven” Craiova a solicitat
desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Dolj în cadrul consiliului de
administrație al acestei unități de învățământ, pentru anul școlar 2021 - 2022.
Având în vedere aspectele expuse, propunem spre aprobare proiectul de
hotărâre anexat.

DIRECTOR EXECUTIV,
Larisa Răducan

Întocmit,
Ema Stancovici

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
Direcția Juridică, Administraţie Locală, Secretariat
Serviciul juridic, Administraţie Locală
Nr. 21634/22.09.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra proiectului de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Dolj ca
membri în consilliul de administrație al Liceului Tehnologic Special ”Beethoven” Craiova
În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), art. 136 din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea
profesiei de consilier juridic, precum și cu art. 10 lit. a), art. 40 alin. (2) și alin. (3) din Statutul
profesiei de consilier juridic, Direcția Juridică, Administraţie Locală, Secretariat – Serviciul
Juridic, Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind numirea
reprezentanților Consiliului Județean Dolj ca membri în consilliul de administrație al Liceului
Tehnologic Special ”Beethoven” Craiova, propus de președintele Consiliului Județean Dolj,
în raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui serviciu și a constatat următoarele:
1) Obiectul/domeniul reglementat: numirea reprezentanților Consiliului Județean Dolj
ca membri în consilliul de administrație al Liceului Tehnologic Special ”Beethoven” Craiova.
2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului,
strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente
etc.), în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de
hotărâre:
- art. 4 alin. (3) lit. b) și art. 5 alin. (2) lit. a) din anexa la Ordinul ministrului educaţiei
naționale nr. 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar;
- art. 173 alin. (1) lit. a), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a
serviciului juridic: nu este cazul.
4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL.

Avizat,
Șef Serviciu

Întocmit,
Consilier Juridic

Daiana Stoica
Cristian Buzata

