
 

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 

28.10.2021; 
  Având în vedere referatul de aprobare nr.178358/2021, raportul nr.187288/2021 al 

Serviciului Resurse Umane și raportul de avizare nr.187612/2021 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.5154/2021 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 administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. (1) Se aprobă modificarea numărului de reprezentanți ai Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în Consiliul de administrație al Colegiului Economic 
„Gheorghe Chițu” Craiova, de la 2 persoane, la 3 persoane; 
(2)  Se aprobă desemnarea dnei./dlui.________________ în Consiliul de 
administrație al Colegiului  Economic „Gheorghe Chițu” Craiova. 

Art.2.  Se aprobă desemnarea dnei./dlui.________________ în Consiliul de administrație al 
Grădiniței cu Program Prelungit „Beatris”. 

Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.351/2020. 

Art.4.  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 



 

 
 
  



 
 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR.178358/07.10.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
A PROIECTULUI DE HOTARÂRE PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI 

LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR. 351/2020, REFERITOARE LA DESEMNAREA 
REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA, ÎN 

CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
PREUNIVERSITAR DE STAT ȘI PARTICULAR CU PERSONALITATE JURIDICĂ DIN 

MUNICIPIUL CRAIOVA. 
 

 

 
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. 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 34/2021 privind organizarea reţelei 

şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova, 

pentru anul şcolar 2021-2022, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr. 306/2021; 

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

şi completările ulterioare, 

 

              propunem promovarea proiectului de hotărâre privind: 

 

- modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 351/2020, referitoare la 

desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova, în consiliile de 

administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular cu personalitate 

juridică din municipiul Craiova. 

PRIMAR, 
LIA-OLGUŢA VASILESCU 

 
 

 

 

Întocmit, 
 Șef serviciu, 

 Camelia-Nicoleta Florea 
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MUNICIPIUL CRAIOVA                                         
PRIMARIA MUNICIULUI CRAIOVA                                             
SERVICIUL RESURSE UMANE                                                            
NR. 187288/2021              
 
                                                                     
RAPORT PRIVIND MODIFICAREA, PRIN COMPLETARE, A ANEXELOR NR.1 ŞI 2 LA 
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR. 351/2020, CU 

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE REFERITOARE LA 
DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI 

CRAIOVA ÎN CADRUL CONSILIILOR DE ADMINISTRAŢIE ALE UNOR UNITĂŢI DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT 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.   
   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.   

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 
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consiliului local.” 
Prin Ordinul MEN nr. 5154/2021 a fost aprobată Metodologia-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar.   
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 351/2020 cu modificările şi completările ulterioare 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. 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, prin adresa cu nr. 949/2021, înregistrată la instituţia 
noastră cu nr. 180392/2021, a comunicat numărul membrilor fiecărui consiliu de administraţie, 
suplimentand  cu 1 membru/reprezentant CL pentru a face parte din consiliul de administraţie al 
Colegiului Economic ”Gheorghe Chițu” Craiova. 

Prin Hotărarea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 306/26.08.2021 s-a aprobat 
modificarea anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.34/2021 referitoare 
la reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar particular din municipiul Craiova pentru anul 
şcolar 2021-2022, prin completare cu Grădinița cu Program Prelungit “Beatris”, cu sediul în 
municipiul Craiova, str. Recunoştinţei, nr.16. 

Prin adresa nr.94/2021 Grădinița cu Program Prelungit “Beatris”, cu sediul în municipiul 
Craiova, str. Recunoştinţei, nr.16, înregistrată la Consilul Local al Municipiului Craiova sub 
numărul 256/2021, a solicitat desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului 
Craiova în cadrul consiliilor de administraţie. 

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. 
5154/2021 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 Anexelor nr.1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 
351/2020, cu modificările şi completările ulterioare  şi desemnarea unui reprezentant al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova în cadrul Consiliului de Administraţie al Colegiului 
Economic Gheorghe Chiţu, cu sediul în municipiul Craiova, str. Brestei nr.10 precum şi în 
cadrul Consiliului de Administraţie al Grădiniței cu Program Prelungit “Beatris”, cu sediul în 
municipiul Craiova, str. Recunoştinţei, nr.16. 

 
 
 

ȘEF SERVICIU: 
CAMELIA-NICOLETA FLOREA 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea 
și legalitatea în solidar cu întocmitorul 

înscrisului 
Data:______.2021 

                    Semnătura:__________ 
 
 

 
 
 
 

ÎNTOCMIT: 
DENISA-LOREDANA FLOREA 

Îmi asum responsabilitatea privind 
fundamentarea, realitatea și legalitatea 

întocmirii acestui act oficial 
Data:______2021 

                   Semnătura:__________ 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr.  

                       RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere: 

-Referatul de aprobare  nr. 178358/07.10.2021, 

-Raportul Serviciului Resurse Umane  nr. 187288/20.10.2021 privind modificarea, prin 
completare, a Anexelor nr.1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 351/2020, cu modificările şi 
completările ulterioare şi desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului 
Craiova în cadrul Consiliului de Administraţie al Colegiului Economic Gheorghe Chiţu, cu sediul 
în municipiul Craiova, str. Brestei nr.10 precum şi în cadrul Consiliului de Administraţie al 
Grădiniței cu Program Prelungit “Beatris”, cu sediul în municipiul Craiova, str. Recunoştinţei, 
nr.16, 

- Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul 
MEN nr. 5154/2021 prin care a fost aprobată Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a 
consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, Hotărârea Consiliului Local 
nr. 351/2020, adresa cu nr. 949/2021, înregistrată la instituţia noastră cu nr. 180392/2021 a ISJ 
Dolj, adresa nr. 94/2021 a Grădiniței cu Program Prelungit “Beatris”, 

- Potrivit art. 129 coroborat cu art. 196 alin 1 lit a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

-Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic,  

 

                                       AVIZAM FAVORABIL                                             

propunerea Serviciului Resurse Umane privind modificarea, prin completare, a Anexelor 
nr.1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 351/2020, cu modificările şi completările ulterioare şi 
desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova în cadrul Consiliului de 
Administraţie al Colegiului Economic Gheorghe Chiţu, cu sediul în municipiul Craiova, str. 
Brestei nr.10 precum şi în cadrul Consiliului de Administraţie al Grădiniței cu Program Prelungit 
“Beatris”, cu sediul în municipiul Craiova, str. Recunoştinţei, nr.16, 

 

 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:  
 

  

 


	1proiect
	2referat de aprobare
	3raport
	4raport avizare

