CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ

HOTĂRÂRE
privind numirea membrilor – reprezentanți ai Consiliului Judeţean Dolj
în Consiliul de Administraţie al Centrului Școlar
pentru Educație Incluzivă ,,Sf. Vasile” Craiova

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară,
având în vedere raportul Direcției Imagine și Coordonare Instituții
Subordonate, Biroul Coordonare şi Monitorizare Instituţii Subordonate, înregistrat
sub nr. 23712/09.09.2020, prin care se propune numirea a doi membri –
reprezentanți ai Consiliului Judeţean Dolj în Consiliul de Administraţie al
Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ,,Sf. Vasile” Craiova, raportul de
specialitate al Serviciului Juridic, Administrație Locală nr. 23798/10.09.2020,
precum și avizul comisiilor de specialitate,
potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. b) și art. 5 alin. (2) lit. a din Ordinul
MEN nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și
funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar,
cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a) și al art. 182 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
……………………………., membri - reprezentanți ai Consiliului Judeţean Dolj în
Consiliul de Administraţie al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ,,Sf.
Vasile” Craiova, pentru anul școlar 2020-2021.
Art. 2 – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
însărcinează Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj, Centrul Școlar
pentru Educație Incluzivă ,,Sf. Vasile” Craiova şi persoanele nominalizate la art.1.

Art. 3 – Prezenta hotărâre se va comunica Centrului Școlar pentru Educație
Incluzivă ,,Sf. Vasile” Craiova și persoanelor nominalizate la art. 1.

Nr._______

PREŞEDINTE,
ION PRIOTEASA

Adoptată la data de _______2020

Contrasemnează
Pentru Secretar General al Județului,
ANDA NICOLAE

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
DIRECȚIA IMAGINE ŞI COORDONARE
INSTITUŢII SUBORDONATE
Biroul Coordonare și Monitorizare
Instituții Subordonate
Nr. 23712/09.09.2020
PREŞEDINTE,
ION PRIOTEASA

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind numirea membrilor-reprezentanți ai
Consiliului Județean Dolj în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar
pentru Educatie Incluziva „Sf.Vasile” Craiova
Potrivit prevederilor art. 4, alin. (2), lit. b) din Ordinul MEN nr. 4619/2014
pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcţionare a consiliului de
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, „în unităţile de învăţământ
special de stat, consiliul de administraţie este organul de conducere şi este
constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel:
b) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 9 membri, dintre
aceştia 4 sunt cadre didactice; preşedintele consiliului judeţean/Consiliului General
al Municipiului Bucureşti sau un reprezentant al acestuia; 2 reprezentanţi ai
consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi 2
reprezentanţi ai părinţilor. Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept
al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de
învăţământ respectivă.”
Prin art. I, pct. 2 din Ordinul MECS nr. 4621/2015 – modificarea și
completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcţionare a consiliului de
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul
MEN nr. 4619/2014, s-a modificat art. 5, alin. (2), lit. a) și are următorul cuprins:
“a) Directorul unității de învățământ solicită, în scris, consiliului local, primarului,
respectiv consiliului județean/Consiliului General al Municipiului București,
președintelui consiliului județean/Consiliului General al Municipiului București, în
cazul învățământului special, consiliului reprezentativ al părinților, precum și
consiliului elevilor, desemnarea reprezentanților.”

Prin adresa nr. 2694/09.09.2020 a Centrului Școlar pentru Educație
Incluzivă ,,Sf. Vasile” Craiova, înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu nr.
23707/09.09.2020, se solicită desemnarea reprezentanților Consiliului Județean
Dolj în consiliul de administrație al acestei unități de învățământ.
Având în vedere cele expuse, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre
privind numirea a 2 membri - reprezentanți ai Consiliului Judeţean Dolj în
Consiliul de Administraţie al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ,,Sf.
Vasile” Craiova, pentru anul școlar 2020-2021.

DIRECTOR EXECUTIV,
Larisa Răducan

Șef Birou,
Nuța Tudor

Întocmit,
B.C.M.I.S.,
Ema Stancovici

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
DIRECŢIA JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală
Nr.23798/10.09.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra
Proiectului de hotărâre privind numirea membrilor-reprezentanți ai
Consiliului Județean Dolj în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru
Educatie Incluziva „Sf.Vasile” Craiova

În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare, Direcția Juridică – 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 membrilorreprezentanți ai Consiliului Județean Dolj în Consiliul de Administrație al
Centrului Școlar pentru Educatie Incluziva „Sf.Vaile” Craiova, propus de
președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:
1) Obiectul/domeniul reglementat : numirea membrilor –reprezentanți ai

Consiliul Județean Dolj în Consiliul de Administrație
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: prin proiectul de hotărâre analizat se
respectă și se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului
reglementat, respectiv prevederile:
-art.4 alin. (2) lit.b) și art.5 alin.(2) lit.a din Ordinul MEN nr.4619/2014
pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de

administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările și
completările ulterioare;
-art.173 alin.(1) lit.a), art.182 din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a

compartimentului: nu a fost identificat.
4) Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de

hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice
aplicabile, respectiv al legalităţii, raportat la atibuțiile și competențele specifice
acestui compartiment, sens în care îl avizăm favorabil şi propunem analizarea
şi supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în
şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Dolj, în conformitate cu procedurile
prevăzute de Instrucţiunile de lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri şi
constituirea proiectului ordinii de zi.
Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul

Șef Serviciu Juridic,
STOICA DAIANA
Întocmit,
Consilier Juridic
Bărăgan Larisa-Simona

