
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                
        PROIECT 
      

HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.57/2016 

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 
29.09.2016; 

  Având în vedere raportul nr.154204/2016 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin 
care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.57/2016 
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 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, modificată şi completată;  

  În temeiul art.36. alin.2 lit. d coroborat cu alin. 6 lit.a pct.1, art.45  alin.1 şi art.61 
alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată,  privind administraţia publică locală; 
 
 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
    

Art.1.Se aprobă desemnarea dlui./dnei.consilier _________________în Consiliul de 
Administraţie al Liceului „Voltaire” Craiova. 

Art.2.Se aprobă desemnarea dlui./dnei.consilier _________________în Consiliul de 
Administraţie al Colegiul Naţional Militar “Tudor Vladimirescu” Craiova. 

  Art.3.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător  anexa 
nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.57/2016. 

  Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Liceul „Voltaire” Craiova, Colegiul Naţional 
Militar “Tudor Vladimirescu” Craiova şi persoanele desemnate la art.2 şi 3 din prezenta 
hotărâre vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
               INIŢIATOR,       AVIZAT, 
                 PRIMAR,       PT. SECRETAR, 
      Lia-Olguţa VASILESCU        Ovidiu MISCHIANU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
SERVICIUL RESURSE UMANE 
Nr.154204/21.09.2016 
 PRIMAR, 

LIA-OLGUŢA VASILESCU 
                                                 

RAPORT 
privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova  

nr. 57/2016 
 

Prin  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 57/2016 s-a 
adoptat desemnarea reprezentantilor  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 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, 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. 

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. 

Potrivit art. 5 din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului 
de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul 
ministrului educaţiei naţionale nr. 4619/2014, cu modificările şi completările 
ulterioare, la începutul fiecărui an şcolar, dar nu mai târziu de data începerii 
cursurilor, consiliul de administraţie în exerciţiu hotărăşte declanşarea procedurii de 
constituire a noului consiliu de administraţie. În vederea constituirii noului consiliu 
de administraţie, directorul unităţii de învăţământ solicită, în scris, consiliului local, 
primarului, respectiv consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, preşedintelui consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, în cazul învăţământului special, consiliului reprezentativ al părinţilor, 
precum şi consiliului elevilor desemnarea reprezentanţilor, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data solicitării. 

Conform art. 7 din acelaşi act normativ, reprezentanţii consiliului local, 
consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti sunt desemnaţi de 
acesta. 

Totodată, prin  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
85/2016 a fost reorganizată reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
de stat şi particular acreditate şi autorizate din Municipiul Craiova, pentru anul 2016-
2017, în sensul că s-au înfiinţat două unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, şi 
anume: Liceul „Voltaire” Craiova, respectiv Colegiul Naţional Militar „Tudor 
Vladimirescu” Craiova.  

Având în vedere cele menţionate mai sus, propunem, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 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, Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 

1. modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 57/2016  prin completare cu poziţiile 65 – Liceul „Voltaire” Craiova şi 66 
– Colegiul Naţional Militar „Tudor Vladimirescu” Craiova; 

2. desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în 
consiliile de administraţie ale celor două unităţi de învăţământ nou-înfiinţate.  

 
ŞEF SERVICIU, 

Petru-Alexandru Dumitrescu 
ÎNTOCMIT, 
Mihaela Vlad 

 
VIZAT PENTRU LEGALITATE, 
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