
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNA DOLJEŞTI

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului local al comunei Doljești, județul

Neamț, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ,,Gheorghe Patrașcu”, sat
Buruienești, comuna Doljești pentru anul școlar 2021-2022

Consiliul Local al comunei Doljeşti, judeţul Neamţ, întrunit în ședință ordinară în luna 
septembrie 2021;

Luând  în  considerare  adresa  nr.  2112  din  10.09.2021  înaintată  de  Școala  Gimnazială
,,Gheorghe Patrașcu”, Buruienești, jud. Neamț, prin care solicită desemnarea a doi reprezentanți al
Consiliului  local  al  comuniei  Doljești,  județul  Neamț,  care  să  facă  parte  din  Consiliul  de
Administrație al Școlii Gimnaziale ,,Gheorghe Patrașcu”, sat Buruienești, comuna Doljești, județul
Neamț.

În conformitate  cu prevederile  Legii  nr.1/2011 Legea educației  naționale,  republicată  cu
modificările și completările ulterioare;

Ținând  cont  de  prevederile  art.4,  alin.(1),  lit.b)  și  art.7,  lit.b)  din   Ordinul  Ministerului
Educației Naționale, nr.4619 din 22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei cadru de organizare și
funcționare  a  Consiliului  de  Administrație  din  unitățile  de  învățământ  preuniversitar,  cu
modificările și completările ulterioare;

Luând act de:
-  Referatul  de  aprobare  al  primarului  comunei  Doljești,  înregistrat  sub  nr.  8535  din

10.09.2021;
-  Raportul  de  specialitate,  nr. 8536  din  10.09.2021  întocmit  de  compartimentul  de

specialitate cu atribuții în domeniu;
- Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local Doljești;
În conformitate cu prevederile:
-  Legii  nr.  24/2000  privind  Normele  de  tehnică  legislativă  privind  elaborarea  actelor

normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
-art.  129 alin.  2, lit.  d) coroborat cu alin.7 lit.  a)  din O.U.G. nr.  57/2019 privind Codul

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin.1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările

și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1 – Se aprobă desemnarea a doi reprezentanți din  Consiliul Local al comunei Doljești,

în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale  ,,Gheorghe Patrașcu”, sat Buruienești, comuna
Doljești, județul Neamț, pentru anul școlar 2021-2022,  după cum urmează:

-______________________
-_________________________
Art. 2 – (1) Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei, în

termenul prevăzut de lege;
- Instituției Prefectului - Județul Neamț, pentru exercitarea controlului de legalitate;
- Primarului comunei Doljești;
- Școlii Gimnaziale ,,Gheorghe Patrașcu”, sat Buruienești, comuna Doljești, județul Neamț..
(2) Aducerea la cunoștință publică se face pe site-ul primăriei www.primariadoljesti.ro

INITIATOR,
PRIMAR,    LUNGU ALBERT

                                    
                                                                                                                                  
Contrasemnează,
                                                                                         Secretar general al Comunei Doljești,

http://www.primariadoljesti.ro/


                                                                                                             Mihaela Cezar

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNA DOLJEŞTI
Nr. 8535 din 10.09.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului local al comunei

Doljești, județul Neamț, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ,,Gheorghe Patrașcu”, sat
Buruienești, comuna Doljești pentru anul școlar 2021-2022

Având în vedere prevederile art.96, alin.(2), lit.b) din Legea educatiei nationale nr. 1 din 5
ianuarie 2011

SECŢIUNEA a 2-a
    Conducerea unităţilor de învăţământ
    ART. 96
    (1)  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.
    (2) 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;
    a^1) Abrogată.
    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;

    b^1) Abrogată.”

Tinând  cont  de  solicitarea din  adresa  nr.  2112  din  10.09.2021   înaintată  de  Școala
Gimnazială ,,Gheorghe Patrașcu”, sat Buruienești, județul Neamț,  prin care se solicită Consiliului
local  Doljești  desemnarea  a  doi  reprezentanti  ai  consiliului  local  Doljești.  Desemnarea  trebuie
făcută la propunerea consilierilor locali, care vor vota în mod liber fiecare propunere în parte.

Avându-se în vedere cele precizate mai sus, propun consiliului local aprobarea proiectului
de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți al Consiliului local al comunei Doljești, județul
Neamț, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ,,Gheorghe Patrașcu”, sat Buruienești,
comuna Doljești pentru anul școlar 2021-2022, în forma prezentată.

PRIMAR,
 LUNGU ALBERT



ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNA DOLJEŞTI
Nr. 8536 din 10.09.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului local al comunei

Doljești, județul Neamț, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ,,Gheorghe Patrașcu”, sat
Buruienești, comuna Doljești pentru anul școlar 2021-2022

Tinând cont de solicitarea din adresa nr.2112 din 10.09.2021 înaintată de Școala Gimnazială
,,Gheorghe Patrașcu”, sat Buruienești, județul Neamț,  prin care se solicită Consiliului local Doljești
desemnarea unui reprezentant al consiliului local Doljești.

Având în vedere prevederile art.96, alin.(2), lit.b) din Legea educatiei nationale nr. 1 din 5
ianuarie 2011,:

SECŢIUNEA a 2-a
    Conducerea unităţilor de învăţământ
    ART. 96
    (1)  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.
    (2) 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;
    a^1) Abrogată.
    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;

    b^1) Abrogată.

Ținând  seama  de  cele  precizate  mai  sus,  opinăm  faptul  că  proiectul  de  hotărâre  este
fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al legalității, în
acest sens propunem analizarea și supunerea spre dezbatere și adoptare a proiectului de hotărâre
privind desemnarea a doi reprezentanți al Consiliului local al comunei Doljești, județul Neamț, în
Consiliul  de  Administrație  al  Școlii  Gimnaziale  ,,Gheorghe Patrașcu”,  sat  Buruienești,  comuna
Doljești pentru anul școlar 2021-2022.      

Secretar general ,
        Mihaela Cezar
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