
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

                PROIECT  
    

            HOTĂRÂREA NR._____ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.351/2020 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova 
 

 
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

28.01.2021; 
  Având în vedere referatul de aprobare nr.977/2021, raportul nr.3521/2021 al 

Serviciului Resurse Umane și raportul de avizare nr.4680/2021 al Direcției Juridice, Asistență 
de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.351/2020 referitoare la desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova, în consiliile de administraţie ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular cu personalitate juridică din 
municipiul Craiova; 

  În conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională, modificată și 
completată și Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr.4619/2014 pentru aprobarea 
Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de 
învăţământ preuniversitar, modificat şi completat;  

     În temeiul art.129. alin.2 lit. d, coroborat cu alin. 7 lit.a, art.139  alin.3 lit.h, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrative , modificată și completată; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.  Se aprobă modificarea poziţiilor 7-18  din anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.351/2020, prin completarea cu un membru, după cum 
urmează: 
a)  la Liceul Tehnologic „Ștefan Odobleja” Craiova -________________; 
b) la Liceul Tehnologic „Costin D. Neniţescu” Craiova -___________; 
c) la Liceul Tehnologic „ Constantin Brâncuşi” Craiova -_____________; 
d) la Liceul de Industrie Alimentară Craiova -_____________; 
e) la Liceul Tehnologic „Charles Laugier” Craiova -______________; 
f) la Liceul Tehnologic „George Bibescu” Craiova -______________; 
g) la Liceul Tehnologic „Matei Basarab” Craiova-______________; 
h) la Liceul Tehnologic Auto Craiova-______________; 
i) la Liceul „Traian Vuia” Craiova-______________; 



 

j) la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova-______________; 
k) la Liceul Energetic Craiova-______________; 
l) la Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova. 

 
Art.2.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 

Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           INIŢIATOR, AVIZAT, 
             PRIMAR, 
   Lia-Olguța VASILESCU                                   

SECRETAR GENERAL,   
  Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA                                         
PRIMARIA MUNICIULUI CRAIOVA                                             
SERVICIUL RESURSE UMANE                                                            
NR.  977/05.01.2021                                                                                  

 
REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTARÂRE PRIVIND DESEMNAREA 

REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CADRUL 
CONSILIILOR DE ADMINISTRAŢIE ALE UNOR UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI MODIFICAREA, PRIN 
COMPLETARE, A ANEXEI NR. 1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI 

CRAIOVA NR. 351/2020  
 

 Având în vedere:  

- prevederile art. 96 alin. 1-2 şi alin. 5 din Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, 
cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinul M.E.N. nr. 4619/2014 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare 
şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea nr. 384/2018 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 

şi particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova, modificată şi completată. 
- adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj nr. 1253/08.12.2020, înregistrată cu nr. 

180234/2020, prin care a solicitat suplimentarea cu 1 membru/reprezentant CL pentru a face parte 

din consiliul de administraţie a unui număr de 12 unităţi de învăţământ preuniversitar din 
municipiul Craiova. 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificarile şi completările ulterioare,  

 

 propunem promovarea proiectului de hotărâre privind: 
 

- desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova în cadrul 
Consiliilor de administraţie ale următoarelor unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din 

municipiul Craiova: 

- Liceul Tehnologic „Ștefan Odobleja” Craiova 
- Liceul Tehnologic „Costin D. Neniţescu” Craiova 

- Liceul Tehnologic „ Constantin Brâncuşi” Craiova 
- Liceul de Industrie Alimentară Craiova 

- Liceul Tehnologic „Charles Laugier” Craiova 

- Liceul Tehnologic „George Bibescu” Craiova 
- Liceul Tehnologic „Matei Basarab” Craiova 

- Liceul Tehnologic Auto Craiova 
- Liceul „Traian Vuia” Craiova 

- Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova 
- Liceul Energetic Craiova 

- Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova 

- suplimentarea numărului de reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Craiova în 
cadrul Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul 

Craiova prevăzute la pct. 7-18 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 351/2020, de la 2 
la 3. 

- modificarea, prin completare, a Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 

351/2020. 

PRIMAR, 
LIA-OLGUŢA VASILESCU 

     Întocmit,  
      pt. sef serviciu, 

           Olga Georgescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA                                         
PRIMARIA MUNICIULUI CRAIOVA                                             
SERVICIUL RESURSE UMANE                                                            
NR.  3521/08.01.2021                                                                                  

RAPORT PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL 
MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CADRUL CONSILIILOR DE ADMINISTRAŢIE ALE UNOR 

UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI 
MODIFICAREA, PRIN COMPLETARE, A ANEXEI NR. 1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI 

LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR. 351/2020  
 

Prin Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările şi completările ulterioare, 
s-a stabilit că unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de 
consiliile de administraţie, de directori şi de directori adjuncţi, după caz. În exercitarea atribuţiilor 
ce le revin, consiliile de administraţie şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul 
de părinţi şi cu autorităţile administraţiei publice locale. 

Potrivit art. 96 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările şi 
completările ulterioare: 

 „(1) Unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de 
consiliile de administraţie, de directori şi de directori adjuncţi, după caz. În exercitarea atribuţiilor 
ce le revin, consiliile de administraţie şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul 
de părinţi şi cu autorităţile administraţiei publice locale.   

   (2) În unităţile de învăţământ de stat consiliul de administraţie este organ de conducere şi 
este constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel:   

   a) în cazul unităţilor de învăţământ de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, consiliul 
de administraţie este format din 7 membri, cu următoarea componenţă: 3 cadre didactice, inclusiv 
directorul; 2 reprezentanţi ai părinţilor; primarul sau un reprezentant al primarului; un reprezentant 
al consiliului local. Directorul este membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă 
cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă. Prevederile prezentului articol se aplică în 
mod corespunzător şi pentru învăţământul preşcolar şi primar; 

   b) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 9 membri, dintre aceştia 4 sunt 
cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanţi ai consiliului local şi 2 
reprezentanţi ai părinţilor. Directorul este membru de drept al consiliului de administraţie din cota 
aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă;   

   c) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 13 membri, dintre aceştia 6 
sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 3 reprezentanţi ai consiliului local 
şi 3 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul este membru de drept al consiliului de administraţie din 
cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă.  

   d) în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare, din cota rezervată părinţilor un loc 
este repartizat, cu drept de vot, unui reprezentant al elevilor, care a împlinit 18 ani.   

   e) în unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional şi tehnic, consiliile 
de administraţie se pot mări cu 2 membri desemnaţi de operatori economici parteneri, asociaţii 
profesionale partenere, consorţii partenere. În cazul în care sunt mai mulţi operatori economici 
parteneri, asociaţii profesionale partenere şi consorţii partenere, aceştia vor desemna reprezentanţii 
în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ sau pot forma un consiliu reprezentativ care să 
desemneze reprezentanţii pe locurile care le sunt alocate.   

   (21) În unităţile de învăţământ special de stat, consiliul de administraţie este organ de 
conducere şi este constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel:   

   a) în cazul unităţilor de învăţământ special de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, 
consiliul de administraţie este format din 7 membri, cu următoarea componenţă: 3 cadre didactice, 
inclusiv directorul; 2 reprezentanţi ai părinţilor; preşedintele consiliului judeţean/Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti sau un reprezentant al acestuia; un reprezentant al consiliului 
judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Directorul este membru de drept al 
consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ 
respectivă. Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi pentru învăţământul 
preşcolar şi primar;   

   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 
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un reprezentant al acestuia, 2 reprezentanţi ai consiliului judeţean/Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul este membru de drept al 
consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ 
respectivă;   

   c) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 13 membri, dintre aceştia 6 
sunt cadre didactice, preşedintele consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti 
sau un reprezentant al acestuia, 3 reprezentanţi ai consiliului judeţean/Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti şi 3 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul este membru de drept al 
consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ 
respectivă.    

Conform art. 96 alin. 5 din aceeaşi lege, în învăţământul particular şi confesional, în 
componenţa consiliului de administraţie sunt incluşi reprezentanţi ai fondatorilor. Conducerea 
consiliului de administraţie este asigurată de persoana desemnată de fondatori. În unităţile pentru 
învăţământul general obligatoriu, consiliul de administraţie cuprinde şi un reprezentant al 
consiliului local. 

Prin Ordinul MEN nr. 4619/2014 a fost aprobată Metodologia-cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar.   

Numărul membrilor fiecărui Consiliu de administraţie a fost stabilit şi comunicat prin adresa 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj nr. 1253/2020, înregistrată, cu nr. 165946/2020, la registratura 
instituţiei. 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 351/2020 au fost desemnaţi reprezentanţii Consiliului 
Local al municipiului Craiova în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova. 

După adoptarea actului administrativ, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, prin adresa cu nr. 
1253/08.12.2020, înregistrată cu nr. 180234/2020, a solicitat suplimentarea cu 1 
membru/reprezentant CL pentru a face parte din consiliul de administraţie a unui număr de 12 
unităţi de învăţământ preuniversitar din municipiul Craiova. 

Faţă de cele expuse propunem, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 
57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile şi completările ulterioare, Legii nr. 1/2011 
privind educaţia naţională, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului M.E.N. nr. 
4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar elaborarea proiectului de hotarare privind  

- modificarea, prin completare, a Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 351/2020, 
prin desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova în cadrul Consiliilor 
de administraţie ale următoarelor unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul 
Craiova: 

- Liceul Tehnologic „Ștefan Odobleja” Craiova 
- Liceul Tehnologic „Costin D. Neniţescu” Craiova 
- Liceul Tehnologic „ Constantin Brâncuşi” Craiova 
- Liceul de Industrie Alimentară Craiova 
- Liceul Tehnologic „Charles Laugier” Craiova 
- Liceul Tehnologic „George Bibescu” Craiova 
- Liceul Tehnologic „Matei Basarab” Craiova 
- Liceul Tehnologic Auto Craiova 
- Liceul „Traian Vuia” Craiova 
- Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova 
- Liceul Energetic Craiova 
- Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova 
 

ȘEF SERVICIU: 
CAMELIA-NICOLETA FLOREA 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 

Data:08.01.2021 
                    Semnătura:__________ 
 
 

 
ÎNTOCMIT: 

OLGA GEORGESCU 
Îmi asum responsabilitatea privind 

fundamentarea, realitatea și legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 

Data:08.01.2021 
                   Semnătura:__________ 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA

Reprezentanţii Consiliului Local al municipiului Craiova in 

Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ de stat cu 

personalitate juridică din municipiul Craiova

NR. poziţie 

din Anexa nr. 

1 la HCL 

351/2020 Denumire unitati de invatamant Nr consilieri locali în CA

Reprezentanţii Consiliului Loacal al municipiului 

Craiova in Consiliile de Administratie

LUCIAN COSTIN DINDIRICĂ

FLAVIUS ADRIAN SIROP

STOIAN DANIEL

DIACONU RAZVAN CRISTIAN

STOIAN DANIEL

DIACONU RAZVAN CRISTIAN

SORIN NICOLAE DINESCU

10 LICEUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA CRAIOVA RADU MARINESCU

3

LUCIAN DINDIRICĂ 

DOREL BERCEANU

MARIN NICOLI

MĂDĂLIN CRISTIAN VASILCOIU

MARIN NICOLI

DIACONU RĂZVAN CRISTIAN

IONUŢ COSTIN PÎRVULESCU

12 LICEUL TEHNOLOGIC "GEORGE BIBESCU" CRAIOVA 3

13 LICEUL "MATEI BASARAB" CRAIOVA 3

9 LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRANCUSI" CRAIOVA 3

11 LICEUL "CHARLES LAUGIER" CRAIOVA 3

7 LICEUL TEHNOLOGIC "STEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA 3

8 LICEUL TEHNOLOGIC "COSTIN D. NENITESCU" CRAIOVA 3

Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.______/2021



DIACONU RAZVAN CRISTIAN

SAS TEODOR NICUŞOR

STOIAN DANIEL

MARIN NICOLI 

GEORGEL ENESCU

MARIN NICOLI 

DIACONU RAZVAN CRISTIAN

MANUEL BORŢOI

DOREL BERCEANU

18 LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CAI FERATE CRAIOVA 3

16 LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA 3

17 LICEUL ENERGETIC CRAIOVA 3

14 LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA 3

15 LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA 3



 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 4680/12.01.2021 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
         Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 977/05.01.2021, 
 - Raportul nr. 3521/08.01.2021 intocmit de Serviciul resurse Umane, HCL 351/2020, Legea 

nr. 1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul MEN nr. 
4619/2014, adresa cu nr. 1253/08.12.2020, înregistrată cu nr. 180234/2020, 
         - În baza prevederilor art. 129 alin.2 lit d coroborat cu alin 7 , art. 196 alin1 lit a din Ordonanţa 
de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

- Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea  profesiei de consilier juridic; 
 
 
                 AVIZĂM FAVORABIL 

     
 propunerea Serviciului Resurse Umane privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Local al Municipiului Craiova în cadrul Consiliilor de administraţie ale următoarelor unităţi de 
învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova: 

- Liceul Tehnologic „Ștefan Odobleja” Craiova 
- Liceul Tehnologic „Costin D. Neniţescu” Craiova 
- Liceul Tehnologic „ Constantin Brâncuşi” Craiova 
- Liceul de Industrie Alimentară Craiova 
- Liceul Tehnologic „Charles Laugier” Craiova 
- Liceul Tehnologic „George Bibescu” Craiova 
- Liceul Tehnologic „Matei Basarab” Craiova 
- Liceul Tehnologic Auto Craiova 
- Liceul „Traian Vuia” Craiova 
- Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova 
- Liceul Energetic Craiova 
- Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova 

Si , modificarea, prin completare, a Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 351/2020. 
 

 
 
 
 
 Director Executiv,                     Întocmit, 
 Ovidiu Mischianu                               cons. jur. Ghita Robert 
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