
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

           PROIECT  
   

        
      HOTĂRÂREA NR.______ 

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, pentru anul şcolar 2017-
2018 

 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
23.11.2017; 

  Având în vedere raportul nr.160264/2017 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin 
care se propune 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, pentru anul şcolar 2017-2018; 

  În conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională, 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 şi Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 
3160/2017;  

  În temeiul art.36. alin.2 lit. d coroborat cu alin. 6 lit.a pct.1, art.45  alin.1, art.61 alin.2 
şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată,  privind administraţia publică 
locală; 
 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1.  Se aprobă 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, pentru anul şcolar 2017-
2018, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.57/2016. 

Art.3.  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,   PT.SECRETAR, 
                 Mihail GENOIU    Ovidiu MISCHIANU 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA         
SERVICIUL RESURSE UMANE     
Nr. 160264/2017 
 PRIMAR, 

MIHAIL GENOIU 
 
 
 

RAPORT 
privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Craiova in 

Consiliile de Administratie ale unitatiilor de invatamant preuniversitar de stat si ale 
unitatilor de invatamant particular cu personalitate juridica din municipiul  

Craiova,pentru anul 2017-2018 
 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 57/21.07.2016 au fost 
desemnaţi reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de 
administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular  cu personalitate 
juridica din municipiul Craiova, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 privind 
educaţia naţională,cu modificările şi completările ulterioare,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.  

Prin adresa nr.254/13.01.2017 inregistrata la autoritatea locala sub nr. 5564/16.01.2017,a 
fost acordat avizul conform de catre Inspectoratul Scolar Judetea Dolj pentru reteaua care va 
functiona in anul scolar 2017-2018 la nivelul Municipiului Craiova ,conform anexelor 1 si 2. 

In baza avizului conform emis de catre Inspectoratul Scolar Judetean Dolj a fost elaborat 
HCL 60/23.02.2017 prin care s-a aprobat reorganizarea retelei scolare a unitatilor de 
invatamant preuniversitar de stat si particular din municipiul Craiova,pentru anul scolar 2017-
2018,potrivit anexelor 1-2 parte integranta din hotarare. 

Potrivit art.3 din Metodologia - cadru de organizare si functionare a consiliului de 
administratie din unitatile de invatamant preuniversitar din 22.09.2014,consolidata cu 
modificarile ulterioare, „Inspectoratul scolar,in raport cu reteaua scolara,marimea si specificul 
fiecarei unitati de invatamant,stabileste prin hotarare a consiliului de administratie,cu 
respectarea prevederilor prezentei metodologii numarul de membrii ai consiliilor de 
administratie pentru fiecare unitate de invatamant preuniversitar de stat si il comunica 
unitatilor de invatamant pana la inceputul fiecarui an.” 

Potrivit art. 5 din din Metodologia - cadru de organizare si functionare a consiliului de 
administratie din unitatile de invatamant preuniversitar din 22.09.2014,consolidata: 

„ (1)La inceputul fiecarui an scolar, dar nu mai tarziu de data inceperii cursurilor, consiliul 
de administratie in exercitiu hotaraste declansarea procedurii de constituire a noului consiliu 
de administratie. 

(2)In vederea constituirii noului consiliu de administratie, in acord cu prevederile art. 4, 
directorul unitatii de invatamant deruleaza urmatoarea procedura: 



 

a)solicita,in scris, consiliului local, primarului, respectiv consiliului judetean/Consiliului 
General al Municipiului Bucuresti, presedintelui consiliului judetean/Consiliului General al 
Municipiului Bucresti, in cazul invatamantului special, consiliului reprezentativ al parintilor, 
precum si consiliului elevilor desemnarea reprezentantilor, in termen de 10 zile lucratoare de 
la data solicitarii. In cazul unitatilor de invatamant in care exista clase cu invatamant in limba 
materna, directorul va solicita consiliului reprezentativ al parintilor sa desemneze si un 
reprezentant al parintilor elevilor care invata la clasele cu invatamant in limba materna. In mod 
similar se procedeaza si in unitatile de invatamant cu predare in limbile minoritatilor nationale 
in cadrul carora functioneaza si clase cu predare in limba romana. 

b) convoaca consiliul profesoral al unitatii de invatamant preuniversitar, in vederea alegerii 
cadrelor didactice care vor face parte din consiliul de administratie; 

c) emite decizia de constituire a consiliului de administratie pentru anul scolar in curs, o 
comunica membrilor si observatorilor si o afiseaza, la loc vizibil la sediul unitatii de 
invatamant, precum si in toate structurile acesteia. 

(3) La data emiterii de catre director a deciziei de constituire a noului consiliu de 
administratie se dizolva de drept consiliul de administratie care a functionat anterior. 

Art. 6 – Componenta consiliului de administratie se modifica in situatiile prevazute de 
lege si de prezenta metodologie, cu respectarea procedurii prevazute la art. 5.” 

 Intrucat Metodologia –cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie 
din unităţile de învăţământ preuniversitar a fost modificata si completata prin ordinul MEN 
3160/01.02.2017, prin adresa 442/01.09.2017, Inspectoratul Scolar  Judetean Dolj a 
comunicat unitatilor scolare din Craiova si judet informatii referitoare la organizarea si 
functionarea consiliilor de administratie din unitatile de invatamant(unitate de invatamant 
preuniversitar de stat cu personalitate juridica precum si unitati de invatamant particular),la 
numarul membrilor in consiliile de administratie sugerand urgentarea procedurii de constituire 
a noului consiliu de administratie. 

Conform prevederilor art.96 alin(1)si (2) din Legea Educatiei Nationale nr.1/2011 
consolidata,cu modificarile si completarile ulterioare,unitătile de învătământ preuniversitar cu 
personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administratie, de directori si de directori 
adjuncti, după caz. În exercitarea atributiilor ce le revin, consiliile de administratie si directorii 
conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinti si cu autoritătile administratiei 
publice locale. 

 În unitătile de învătământ de stat consiliul de administratie este organ de conducere si 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;   
   a1)în unităţile de învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional şi tehnic, în cazul 
consiliului de administraţie format din 7 membri, dintre aceştia 3 sunt cadre didactice, 



 

primarul sau un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local, un 
reprezentant al părinţilor şi un reprezentant al operatorilor economici parteneri. În cazul în 
care sunt mai mulţi operatori economici parteneri, aceştia vor desemna reprezentantul în 
consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ sau pot forma un consiliu reprezentativ care 
să desemneze reprezentantul operatorilor economici. Directorul unităţii de învăţământ este 
membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din 
unitatea de învăţământ respectivă;   
   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;   
   b1) în unităţile de învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional şi tehnic, în cazul 
consiliului de administraţie format din 9 membri, dintre aceştia 4 sunt cadre didactice, 
primarul sau un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local, un 
reprezentant al părinţilor şi 2 reprezentanţi ai operatorilor economici parteneri. În cazul în care 
sunt mai mulţi operatori economici parteneri, aceştia vor desemna reprezentanţii în consiliul 
de administraţie al unităţii de învăţământ sau pot forma un consiliu reprezentativ care să 
desemneze reprezentanţii pe locurile alocate operatorilor economici. Directorul unităţii de 
învăţământ 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.   
   c1) în unităţile de învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional şi tehnic, în cazul 
consiliului de administraţie format din 13 membri, dintre aceştia 6 sunt cadre didactice, 
primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanţi ai consiliului local, un reprezentant 
al părinţilor şi 3 reprezentanţi ai operatorilor economici parteneri. În cazul în care sunt mai 
mulţi operatori economici, aceştia vor desemna reprezentanţii în consiliul de administraţie al 
unităţii de învăţământ sau pot forma un consiliu reprezentativ care să desemneze reprezentanţii 
pe locurile alocate operatorilor economici. Directorul unităţii de învăţământ este membru de 
drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de 
învăţământ respectivă;   

Art.96  alin 5 din Legea 1/2011 prevede ca „in invatamantul particular si confesional,in 
componenta consiliului de administratie sunt inclusi reprezentanti ai fondatorilor.Conducerea 
consiliului de administratie este asigurata de persoana desemnata de catre fondatori.In unitatile 
pentru invatamant general obligatoriu,consiliul de administratie cuprinde si un reprezentant al 
consiliului local.” 

Avand in vedere dispozitiile art.4 alin 1 lit.d din Metodologia –cadru de organizare si 
functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar din 
22.09.2014,consolidata ,cu modificarile ulterioare,”in cazul unitatilor de invatamnat care 
scolarizeaza in invatamantul profesional si tehnic,inclusiv in invatamantul postliceal,si al caror 



 

CA este format din 13 membri,6 dintre acestia sunt cadre didactice,primarul sau un 
reprezentant al primarului,doi reprezentanti ai  consiliului local.....”. 

Art.7 alin 1 lit b din Metodologia –cadru de organizare si functionare a consiliului de 
administratie din unitatile de invatamant preuniversitar din 22.09.2014,consolidata ,cu 
modificarile ulterioare,” prevede ca „membrii consiliului de administratie sunt alesi,sau dupa 
caz desemnati dupa cum urmeaza:b) reprezentantii consiliului local,consiliului 
judetean\Consiliului General al Municipiului Bucuresti sunt desemnati de acesta”. 

Avand in vedere prevederile legale expuse in prezentul raport,propunem Consiliului Local 
al Municipiului Craiova, 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, următoarele: 

- desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Craiova in 
Consiliile de Administratie ale unitatiilor de invatamant preuniversitar de stat si ale unitatilor 
de invatamant particular cu personalitate juridica din municipiul Craiova,pentru anul 2017-
2018,conform anexelor 1 si 2 care vor fce parte integranta din hotarare; 

-încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local nr. 57/2016 privind desemnra 
reprezentantilor Consiliului Local a Municipiului Craiova in consiliile de administratie ae 
unitatilor de nvatamant preuniversitar de stat si particular cu personalitate juridica din 
municipiul Craiova.   

  
 

 
Pt Sef Serviciu Resurse Umane, 

Lia Martha Toncea 
 
 
 

Avizat pentru legalitate, 
cons. jur. Floricica Boangiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

  
Anexa 1 la raportul nr............. 

 

 
NR. 

CRT. 
DENUMIRE UNITATE DE 

INVATAMANT CU 
PERSONALITATE JURIDICA 

NR 
REPREZENTANŢI  

NUME SI 
PRENUME 

REPREZENTANT 
1. Gradinita cu Program 

Prelungit „Pinocchio” Craiova 
1  

2. Gradinita cu Program 
Prelungit „Sf. Lucia”Craiova 

1  

3. Gradinita cu Program 
Prelungit 

„Floarea Soarelui” Craiova 

1  

4. Gradinita cu Program 
Prelungit „”Phoenix” Craiova 

1  

5. Gradinita cu Program 
Prelungit „Piticot” Craiova 

1  

6. Gradinita cu Program 

Prelungit „Curcubeul 

Copilariei”,Craiova 

1  

7. Gradinita cu program 
prelungit „Castelul Fermecat 

„,Craiova 

1  

8. Gradinita cu program 
prelungit „Traian Demetrescu” 

,Craiova 

1  

9. Gradinita cu program 
prelungit „Tudor Vladimirescu” 

,Craiova 

1  

10. Gradinita cu program 
prelungit „Sf. Ana” ,Craiova 

1  

11. Gradinita cu program 
prelungit „Paradisul Copiilor” 

,Craiova 

1  

12. Grădiniţa cu Program 
Prelungit „Casuta Fermecata” 

Craiova 

1  

13. Grădiniţa cu Program 
Prelungit „Petrache Poenaru” 

1  



 

Craiova 
14. Grădiniţa cu Program 

Prelungit „Voiniceii” Craiova 
1  

15. Grădiniţa cu Program 
Prelungit „Dumbrava Minunata” 

Craiova 

1  

16. Grădiniţa cu Program 
Prelungit „Floare Albastra” 

Craiova 

1  

17. Grădiniţa cu Program 
Prelungit „Elena Farago” Craiova 

1  

18. Grădiniţa cu Program 
Prelungit „Nicolae Romanescu” 

Craiova 

1  

19. Grădiniţa cu Program 
Prelungit „Eden” Craiova 

1  

20. Grădiniţa cu Program 
Prelungit „Ion Creanga” Craiova 

1  

21. Grădiniţa cu Program 
Prelungit „Casuta cu Povesti” 

Craiova 

1  

22 Şcoala Gimnazială „Elena 
Farago” Craiova 

2  

23. Şcoala Gimnazială „Gheorghe 
Bibescu” Craiova 

2  

24. Şcoala Gimnazială „Mihai 
Eminescu” Craiova 

2  

25. Şcoala Gimnazială „Nicolae 
Balcescu” Craiova 

2  

26. Şcoala Gimnazială „Traian” 
Craiova 

2  

27. Şcoala Gimnazială „Decebal” 
Craiova 

2  

28. Şcoala Gimnazială „Anton 
Pann” Craiova 

2  

29. Şcoala Gimnazială „Ion 
Tuculescu” Craiova 

2  

30. Şcoala Gimnazială „Ion 
Creanga” Craiova 

2  

31. Şcoala Gimnazială „Sf. 
Dumitru” Craiova 

2  

32 Şcoala Gimnazială „Lascar 
Catargiu” Craiova 

2  

33 Şcoala Gimnazială „Gheorghe 
Titeica” Craiova 

2  

34 Şcoala Gimnazială „Mircea 
Eliade” Craiova 

2  

35 Şcoala Gimnazială „Sf. 
Gheorghe” Craiova 

2  

36 Şcoala Gimnazială „Nicolae 
Romanescu” Craiova 

2  

37 Şcoala Gimnazială „Mihai 2  



 

Viteazul” Craiova 
38 Şcoala Gimnazială 

„Alexandru Macedonski” Craiova 
2  

39 Liceul „Matei Basarab” 
Craiova 

2  

40. Liceul Tehnologic de 
Transporturi Auto  Craiova 

2  

41 Colegiul Tehnic „Costin D. 
Nenitescu”,Craiova 

2  

42. Liceul „Traian Vuia” Craiova 2  
43. Colegiul National Economic” 

Gheorghe Chitu”,Craiova 
2  

44. Liceul „Charles Laugier”  
Craiova 

2  

45. Liceul Teoretic „Henri 
Coanda” Craiova 

3  

46. Liceul Tehnologic Auto  
Craiova 

2  

47. Liceul cu Program Sportiv 
„Petrache Triscu” Craiova 

3  

48. Colegiul National „Carol I” 
Craiova 

3  

49. Colegiul National „Fratii 
Buzesti” Craiova 

3  

50. Colegiul National „Elena 
Cuza” Craiova 

3  

51. Colegiul National „Nicolae 
Titulescu” Craiova 

3  

52. Liceul Teoretic „Tudor 
Arghezi” Craiova 

3  

53. Colegiul National Pedagogic  
„Stefan Velovan” Craiova 

3  

54. Liceul de Arte  „Marin 
Sorescu” Craiova 

3  

55. Colegiul Tehnic Energetic  
Craiova 

2  

56. Colegiul Tehnic de Arte si 
Meserii „Constantin Brancusi” 

Craiova 

3  

57. Colegiul Tehnic de Industrie 
Alimentara Craiova 

2  

58. Liceul Tehnologic „George 
Bibescu” Craiova 

2  

59. Colegiul  „Stefan Odobleja” 
Craiova 

2  

60. Liceul Teologic  Adventist 
Craiova 

2  

61. Seminarul Teologic Ortodox 
„Sf. Grigorie Teologul” Craiova 

2  

62. Liceul Tehnologic 
Transporturi Cai Ferate Craiova 

2  

63. Centrul Judetean de 1  



 

Excelenta Dolj 
64. Liceul „Voltaire” Craiova 3  
65. Colegiul National Militar 

„Tudor Vladimirescu”,Craiova 
3  

 
                                                                                     Anexa 2 la raportul................. 
 
NR 

CRT 
UNITATE DE 

INVATAMANT  
NR 

REPREZENTANT 
NUME SI 

PRENUME 
REPREZENTANT 

1 Gradinita cu program normal 
„AXIA” Craiova 

1  

2 Scoala Gimnaziala 
„Terraveda” Craiova 

1  

3 Liceul Tehnologic UCECOM 
„Spiru Haret” Craiova 

2  

4 Scoala Gimnaziala Particulara 
„ETHOS” Craiova 

1  

5 Gradinita cu Program Normal 
„ETHOS” Craiova 

1  

6 Scoala Postliceala Teologico-
Sanitara „Sfantul Iosif” Craiova 

2  

7 Gradinita Romano-Catolica 
„Sfantul Anton” Craiova 

1  

8 Scoala Postliceala Sanitara 
„CHRISTIANA” Craiova 

2  

9 Scoala postliceala Ecologica 
„Sfantul Stefan” Craiova 

1  

10 Scoala Postliceala de Studii 
Sanitare „QUEEN ELIZABETH” 
Craiova 

1  

11 Scoala Postliceala Sanitara 
„SAN-ECO-MED” Craiova 

2  

12 Scoala Postliceala EDUNET  1  
13 Gradinita cu Program Normal 

„MADONA DUDU” Craiova  
1  

14 Gradinita cu Program 
Prelungit „Little Diamonds” 
Craiova 

1  

15 Scoala Postliceala F.E.G 
Craiova 

1  

16 Colegiul Universitar „SPIRU 
HARET” Craiova 

2  

17 Scoala Romano-Britanica 
Craiova 

1  
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