
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 din municipiul Craiova     
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
22.04.2021;  

      Având în vedere referatul de aprobare nr.68929/2021, raportul nr.68933/2021 
întocmit de Serviciul Resurse Umane şi raportul de avizare nr.69032/2021 întocmit de 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 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 din municipiul Craiova; 

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

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

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se desemnează dl.Voicinovschi Mădălin Romeo ca reprezentant al Consiliului 

Local al Municipiului Craiova în consiliile de administraţie ale unităţilor de 
învăţământ prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.351/2020, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, dl.Voicinovschi Mădălin Romeo şi unităţile de 
învăţământ prevăzute în anexa la prezenta hotărâre vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
  

                 INIŢIATOR, AVIZAT, 
                PRIMAR, 
      Lia-Olguţa VASILESCU 

 

SECRETAR GENERAL, 
Nicoleta MIULESCU 

     
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Nr.68929/14.04.2021 
 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.351/2020 cu 

modificările si completările ulterioare, 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 

 

 

 Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.86/2021 

s-a vacantat locul de consilier local, ca urmare a demisiei dlui.Sirop Flavius Adrian și că în 

conformitate cu prevederile art.122 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ, modificată și completată, Judecătoria Craiova a validat mandatul 

supleantului Voicinovschi Mădălin Romeo, pentru funcționarea corespunzătoare a Consiliului 

Local al Municipiului Craiova se impune desemnarea în comisiile de specialitate a noului 

consilier local în locul dl. Sirop Flavius Adrian. 

Faţă de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art.124 și art.129 alin.14 din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată și 

completată, propunem promovarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.351/2020 modificata prin HCL nr. 10/2021 

referitoarela 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 

PRIMAR,                                   

 Lia-Olguța VASILESCU  

 

                                                                        Întocmit, 

 ŞEF SERVICIU, 

Camelia Nicoleta Florea 



 

   
 

 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Nr.68933/14.04.2021 

 
 
 

RAPORT 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.351/2020cu 

modificările si completările ulterioare,  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 

 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.351/2020, modificata prin Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 10/2021, dl. Sirop Flavius Adrian a fost desemnat 

membru înconsiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi 

particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova 

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.86/2021 s-a luat 

act de cererea de demisie din funcția de consilier local a dlui. Sirop Flavius Adrian, iar prin 

încheierea nr.249/07.04.2021 pronunțată de Judecătoria Craiova s-a validat mandatul de consilier 

local al dlui. Voicinovschi Mădălin Romeo, următorul supleant pe lista de la alegerile locale a 

Partidului Național Liberal-Filiala Dolj, se impune desemnarea noului consilierlocal în comisiile 

de specialitate din care dl. Sirop Flavius Adrian a făcut parte. 

Faţă de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art.124 și art.129 alin.14 din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată și 

completată, propunem modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.351/2020, cu modificările si completările ulterioare, 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, 

după cum urmează: 

- se desemnează dl. Voicinovschi Mădălin Romeo, consilier local, în locul dlui. Sirop 

Flavius Adrian, ca membru la: 

 

- Liceul Teoretic „Tudor Arghezi”-Craiova 

- Liceul Teoretic.”StefanOdobleja”-Craiova 

- Şcoala Gimnaziala .”Ion Creangă”-Craiova 

- Scoala Gimnaziala.”LascarCatargiu”-Craiova 

- ŞcoalaGimnaziala.”Elena Farago”-Craiova 

- Şcoala Gimnaziala nr.39”Nicolae Bălcescu”-Craiova 

- Liceul „Traian Vuia”-Craiova 

 

 

Sef Serviciu, 
Camelia Nicoleta Florea 



 
 



 

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI 

CRAIOVA NR._____/2021 

 

 

 

 

 

 

a) Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” Craiova; 

b) Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja” Craiova; 

c) Şcoala Gimnaziala „Ion Creangă” Craiova; 

d) școala Gimnaziala  „Lascăr Catargiu” Craiova; 

e) ŞcoalaGimnaziala „Elena Farago” Craiova; 

f) Şcoala Gimnaziala nr.39 „Nicolae Bălcescu” Craiova; 

g) Liceul „Traian Vuia” Craiova. 



 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 69032/ 14.04.2021 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
         Având în vedere: 

 -Referatul de aprobare nr. 68929 /14.04.2021, 
 -Raportul nr. 68933/14.04.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.351/2020 cu modificările si completările ulterioare, 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, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.86/2021, încheierea 
nr.249/07.04.2021 pronunțată de Judecătoria Craiova, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.351/2020, prevederile Legii 1/2011 privind educaţia naţională, modificată si completată 
si Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionle nr. 4619/ 2014 pentru aprobarea metodologiei cadru de 
organizare si funcţionare a consiliului de administraţie din unitatile de învatământ preuniversitar, 
modificat si completat 
         - În baza prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d coroborat cu alin. 7 lit. a,  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 modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.351/2020, cu modificările si completările ulterioare, 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 prin desemnarea dl. Voicinovschi Mădălin Romeo, consilier local, în locul 
dlui. Sirop Flavius Adrian, ca membru la: 

- Liceul Teoretic „Tudor Arghezi”- Craiova 
- Liceul Teoretic.”Stefan Odobleja”- Craiova 
- Şcoala Gimnaziala .”Ion Creangă” -Craiova 
- Scoala Gimnaziala.”Lascar Catargiu” -Craiova 
- Şcoala Gimnaziala.”Elena Farago”- Craiova 
- Şcoala Gimnaziala nr.39”Nicolae Bălcescu”- Craiova 
- Liceul „Traian Vuia”- Craiova 
 

 
 
            Director Executiv,                                           Intocmit, 
          Ovidiu Mischianu                     Cons.jur.Lia Martha Toncea 
 Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                           Imi asum  responsabilitatea privind legalitatea actului                                                                             
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                                                                       administrativ              
                    Semnatura:                                                                                                        Semnatura:  
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