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ROMANIA 

JUDETUL VALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

Hotarare nr. 

Privitoare la: "Desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Brezoi in 
Consiliul de Administratie al Liceului ,.Gheorghe Surdu"Brezoi, pentru anul scolar 
2020-202 1 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara astazi 
24.09.2020, la care pa11icipa un nr. de consilieri din totalul de 15 din cati este 
constituit, 

Vazând ca prin H.C.L nr.54/25.06.2020, domnul consilier Diaconu Sandu 
a fost ales presedinte de sedinta, 

Luand in discutie referatul de aprobare nr.5057/ 18.09.2020 prezentat de dl. 
Schell Robert-primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor de 
specialitate, precum si raportul de specialitate nr.5057/18.09.2020 intocmit de 
Compatiimentul Juridic, prin care, se propune desemnarea reprezentantilor 
Consiliului Local Brezoi in Consiliul de Administratie <1l Liceului «Gheorghe 
Surdu » Brezoi, pentru anul scolar 2020-2021. 

In conformitate cu prevederile art.96, al in.(2), lit.c) din Legea nr.l /2011 a 
educatiei nationale, art.5, alin.(2) din Metodologiei-cadru de organizare s i 
functionare a consil iului de administratie din unitatiile de invatamant 
preuniversitar, aprobata prin OMEN nr.4619/22.09.20 14, cu modificarile si 
completarile ulterioare si ale art.l8 din Regulamentul de organizare si functionare 
a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin Ordinul MEC 
nr.5447/31.08.2020. 

In temeiul art., 129 alin.(7), lit.a, al in.(l4), din OUG nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu u11 nr. de voturi "pentru" 

Adopta urmatoarea : 

HOTARARE: 

Art.l: Se desemneaza drept reprezentanti ai Consi liului Local Brezoi in 



Consiliul de Administratie al Liceului Teoretic Gheorghe Surdu Brezoi, pentru 
anul scolar 2020-2021, urmatorii consi lieri locali: 

1. 
2. 

3. 
Art.2. Cu data intrarii in viguare a prezentei hotarari, inceteaza 

ap 1 icabilitatea HCI nr. 7 4/26.09.20 19 privind desemnarea reprezentantilor 
Consiliului Local Brezoi in Consiliul de Administratie al Liceului « Gheorghe 
Surdu » Brezoi, pentru anul scolar 2019-2020. 

Ali.3: Primarul orasului Brezoi va duce la indeplinire prevederile prezentei 
hotarari. 

Art.4 Prezenta hotarare se va comunica astfel : 
-Institutiei Prefectului ; 
-Primarului orasului Brezoi ; 
-Domnilor consilieri 
-Liceu lui Gheorghe Surdu Brezoi. 

Brezoi la 24 septembrie, 2020. 

INITIA TOR 
PRIMAR, 

A VIZAT PENTRU LEGALITATE 
Secretar general 

Schell Robert Adrian Sandu Nicolae 



PRIMARIA ORAS BREZOI 
JUDETUL V ALCEA 
Nr.5058/1 8.09.2020 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Referitor la: proiectul de hotarare privind" Desemnarea reprezentantilor 
Consiliului local Brezoi in Consiliul de Administr·atie al Liceului Gheorghe 
Surdu Brezoi", pentru anul scolar 2020-2021. 

Conform prevederilor art.96 alin.(!) si alin.(2) din Legea Educatiei 
nationale, legea nr.l /2011 , cu modificarile si completari le ulterioare, art.5 alin .(2) 
din Metodologia -cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie 
din unitatiile de invatamant preuniversitar, aprobata prin OMEN 
nr.4619/22.09.20 14 s i art.l8 din regulamentul de organizare s i functionare a 
unitatilor de invatamant preuniversitar aprobat prin Ordinul MEC 
nr.5447/31.08.2020, autoritatile administratiei publice locale desemneaza trei 
reprezentanti in Consilii le de administratie ale unitatilor de invatamant 
preuniversitar. 

Art. 96 
(1) Unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de 
consilii le de administraţie, de directori şi de directori adjuncţi, după caz. În 
exercitarea atribuţii l or ce le rev in, consiliile de administraţie şi directorii 
conlucrează cu consi 1 iul profesoral, cu comitetul de părinţi şi cu autorităţi le 
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. 

ART.S alin.(2) 
În vederea constituirii noului consiliu de administraţie, în acord cu prevederile 

art. 4, directorul unităţii de învăţământ derulează următoarea procedură:~) sol irită. 

in scris, consiliului local, primarului , respectiv consi liului judetean/Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti, preşedintelui consiliului judeţean/Consiliului 



General al Municipiului Bucureşti, în cazul învăţământulu i special, operatorului 
economic/operatorilor economici sau consiliului reprezentativ al operatori lor 
economici, în cazul unităOlor de învăţământ care şcolarizcază în învăţământul 
profesional şi tehnic şi al unităţilor de învăţământ prcuniversitar cu personalitate 
juridică care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional ş i tehnic cu o 
pondere majoritară a învăţământului el ual, consiliului reprezentativ al părinţi lor, 
precum şi consiliului elevilor desemnarea reprezentanţilor, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data so licitării. 

În cazul unităţilor de învăţământ în care ex istă clase cu învăţământ în limba 
maternă, directorul va sol icita consiliului reprezentativ al părinţilor să desemneze 
şi un reprezentant al părinţilor elevilor care învaţă la clasele cu învăţământ în 
limba maternă. În mod similar se procedează ş i în unităţile de învăţământ cu 
predare în limbile minorităţilor naţionale în cadrul cărora funcţionează ş i clase cu 
predare în limba română; 

Articolul 18(1) 
Consiliul de administraţie este organ de conducere al unităţii de învăţământ. 

(2) Consiliul de administraţie se organizează şi funcţionează conform 
Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 
unităţile de învăţământ, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi 
cercetării ştiinţifice. 
(3) Directorul unităţii de învăţământ de stat este preşedintele consiliului de 
administraţie, cu excepţia unităţi lor ele învăţământ preuniversitar cu personalitate 
juridică care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic cu o 
pondere majoritară a învăţămânLU!ui dual, în care prc~edintcle consiliului de 
administraţie este ales dintre membrii acestuia cu majoritate simplă a voturilor 
(4) Pentru unităţile de învăţământ particular şi confesional, conducerea consiliului 

de administraţie este asigurată de persoana desemnată de fondatori 
(5) Cadrele didactice care au copii în unitatea de învă~ământ nu pot fi desemnate 

ca membri reprezentanţi ai părinţilor în consiliul ele administraţie al unităţii de 
învăţământ, cu excepţia situaţiei în care consiliul rqJI'ezentativ al părinţilor ş i 

asociatia de părinţi, acolo unde există, nu pol desemna alţi reprezentanţi. 

Vazand adresa nr. 1623 din 17.09.2020 a Liceului "Gheorghe Surdu" 
Brezoi, Jucl.Valcea, inregistrata in cadml Primariei orasului Rre7.()i cu nr.5048 
Jut Us.09.2020, prin care se solicita Consiliului Local Brezoi desemnarea unui 



numar de 3 reprezentanti in Consiliul de Administratie al acestei unitati de 
invatamant si avand in vedere prevederile legale mai sus prezentate solicitam 
adoptarea hotararii privind Desemnarea reprezentantilor Consiliului local Brezoi 
in Consiliul de Administratie al Liceului Gheorghe Surdu Brezoi", pentru anul 
scolar 2020-2021. 

Compartiment juridic 
Popescu Ramona 



PRIMARIA BREZOI 
NR.5057 /18.09.2020 

REFERAT DE APROBARE , 

Referitor la : proiectul de hotara re pr·ivind" Desemnarea reprezenta ntilor 
Consiliului local Brezoi in Consiliul de Administratie al Liceului Gheorghe 
Surdu Brezoi", pentru anul scolar 2020-2021 

Prin adresa nr. 1623 din 17.09.2020, inregistrata in cadrul Primariei orasului 
Brezoi cu nr.5048 din 18.09.2020, Liceul "Gheorghe Surdu" Brezoi, Jud.Valcea 
solicita Consiliului Local Brezoi desemnarea unui numar de 3 reprezentanti in 
Consiliul de Administratie al acestei unitati de invatamant. 

Conform prevederilor art.96 alin .(l) si alin.(2) din Legea Educatiei nationale, 
legea nr.l/2011 , cu modificarile si completarile ulterioare, art.5 alin.(2) din 
Metodologia -cadru de organizare si functionare a consil iului de administratie din 
unitatiile de invatamant preuniversitar, aprobata prin OMEN nr.4619/22.09.20 14 si 
att.l8 din regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant 
preuniversitar aprobat prin Ordinul MEC nr.5447/31.08.2020, autoritatile 
administratiei publice locale desemneaza trei reprezentanti in Consiliile de 
administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar. 

Avand in vedere cele prezentate consideram ca proiectul de hotarare 
indeplineste conditiile legale si de oportunitate, si prin urmare propun adoptarea 
hotararii privind Desemnarea reprezentantilor Consiliului local Brezoi in Consiliul 
de Administratie al Liceului Gheorghe Surdu Brezoi" , pentru anul scolar 2020-
2021 

Primar 
Schell Robert 
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LICEUL "(j'lfEO<i{q;t!ESVtR!J)V", oraş BREZOI, judeţul VÂLCEA 
Tel/Fax: 0250 778 231, str. Panduri, nr. 27, C.I.F. 2541940 

e-mail: liceul brezoi@yahoo.com 
www.liceulbrezoi.ro 

Nr. 1623 1 17.09.2020 
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CĂTRE: 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BREZOI 
' 

Potrivit art. 96 (2) din Legea educaţiei naţionale (Legea 1/201 1, cu modificările şi 

completările ulterioare), art. 5 alin. (2) din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a 

consiliului de administraţie din unităţile de învăţ.ământ preuniversitar, aprobată prin O.M.E.N. nr. 

4619/22.09.2014, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 18 din Regulamentul de organizare 

şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul MEC nr. 

5447131.08.2020, cu modificările şi completările ulterioare, din Consiliul de administraţie al unităţii . . 

de învăţământ trebuie să facă parte trei reprezentanţi al Consiliului Local. 

În consecinţă, vă rugăm să ne comunicaţi, prin adresă scrisă, numele, prenumele şi 

funcţia persoanelor din instituţia d-voastră, care urmează să facă parte din consiliul nostru de 

administraţie. 

DIRECfOR, 

Prof. Diaconescu ilie 
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