
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                
        PROIECT 

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

nr.598/2014 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 
26.02.2015; 

  Având în vedere raportul nr.28471/2015 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin 
care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.598/2014 
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, modificată şi 
completată 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;  

  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 ia act de demisia dlui.Dan Daşoveanu, Viceprimar al Municipiului Craiova, din 

consiliile de administraţie ale următoarelor instituţii de învăţământ: Colegiul Naţional 
„Carol I”, Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan 
Velovan”, Liceul „Matei Basarab”, Şcoala Gimnazială „Traian” şi Grădiniţa cu 
Program Normal „Axia”.  

Art.2. Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Craiova în instituţiile 
de învăţământ, după cum urmează: 
- Colegiul Naţional „Carol I” - _____________  
- Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” - _____________ 
- Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan” - _____________ 
- Liceul „Matei Basarab” - _________________ 
- Şcoala Gimnazială „Traian” - ____________ 
- Grădiniţa cu Program Normal „Axia” - ______________ 

Art.3.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi instituţiile de învăţământ preuniversitar de 
stat şi particular din municipiul Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
               INIŢIATOR,       AVIZAT, 
                 PRIMAR,        SECRETAR, 
    Lia - Olguţa VASILESCU        Nicoleta MIULESCU 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA         
SERVICIUL RESURSE UMANE     
Nr. 28471/19.02.2015 
 PRIMAR, 

LIA-OLGUŢA VASILESCU 
 

RAPORT 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 598/2014 

 
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 598/2014, 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, 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. 

Domnul consilier local Dan Daşoveanu a fost ales viceprimar al municipiului Craiova, potrivit 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 57/2015, iar prin cererea înregistrată sub nr. 
28201/19.02.2015 şi-a înaintat demisia din consiliile de administraţie ale următoarelor instituţii de 
învăţământ: Colegiul Naţional „Carol I”, Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, Colegiul Naţional Pedagogic 
„Ştefan Velovan”, Liceul „Matei Basarab”, Şcoala Gimnazială „Traian” şi Grădiniţa cu Program Normal 
„Axia”.  

În conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 lit. d din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare – „(1) Funcţia de 
primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte 
al consiliului judeţean este incompatibilă cu: … d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director 
general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice 
funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare 
şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, 
precum şi la instituţiile publice”. 

Faţă de cele expuse, 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, următoarele: 

- să ia act de demisia domnului viceprimar Dan Daşoveanu din consiliile de administraţie ale 
instituţiilor de învăţământ: Colegiul Naţional „Carol I”, Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, Colegiul 
Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan”, Liceul „Matei Basarab”, Şcoala Gimnazială „Traian” şi Grădiniţa 
cu Program Normal „Axia”; 

- să desemneze noi reprezentanţi în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ 
enumerate mai sus şi, pe cale de consecinţă, modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 598/2014.   

  
ŞEF SERVICIU, 

Petru-Alexandru Dumitrescu 
ÎNTOCMIT, 

Ana Ursu 
 

Avizat pentru legalitate, 



 

cons. jur. Floricica Boangiu 
 
 




