ROMANIA
JUDETUL VALCEA
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI

- ProiectHotarare nr.

Privitoare la: ''Desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Brezoi in
Consiliul de Administratie al Liceului "Gheorghe Surdu"Brezoi, pentru anul scolar
2021-2022

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcca, intrunit in sedinta ordinara astazi
25.11.2020, la care participa un nr. de consilieri din totalul de 15 din cati este
constituit
'
Vazând ca prin H.C.L nr.89/12.11.2020, domnul consilier Chenic
Gheorghe a fost ales presedinte de sedinta,
Luand in discutie referatul de aprobare nr.6546119.11.2020 prezentat de dl.
Schell Robert-primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor de
specialitate, precum si raportul de specialitate 654 7/19.11.2020 intocmit de
Compartimentul Juridic, prin care, se propune desemnarea reprezentantilor
Consiliului Local Brezoi in Consiliul de Administratie al Liceului «Gheorghe
Surdu » Brezoi, pentru anul scolar 2021-2022.
In conformitate cu prevederile art.96, alin.(2), lit.c) din Legea nr.l /20 Il a
educatiei nationale, art.5, alin.(2) din Metodologiei-cadru de organizare si
functionare a consiliului 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 pnn Ordinul MEC
nr.544 7/31.08.2020.
Avand in vedere adresa nr.2237 din 17.11.2020 a Liceului Gherghe Surdu
Brezoi;
In temeiul art., 129 alin.(7), lit.a, alin.(l4), din OUG nr.57/2019 privind
Codul Administrativ, cu un nr. de
voturi ''pentru"
Adopta urmatoarea :
HOTARARE:

Art.l: Se desemneaza drept reprezentanti ai Consiliului Local Brezoi in
Consiliul de Administratie al Liceului Teoretic Gheorghe Surdu Brezoi, pentru
anul scolar 2021-2022, urmatorii consilieri locali:
1.
2.
3.

Art.2. Cu data intrarii in viguare a prezentei hotarari, inceteaza
aplicabilitatea HCI nr. 77/24.09.2020 privind desemnarea
reprezentantilor
Consiliului Local Brezoi in Consiliul de Administratie al Liceului «Gheorghe
Surdu » Brezoi, pentru anul scolar 2020-2021.
Art.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
-Liceului Gheorghe Surdu Brezoi.

Brezoi la 25 noiembrie, 2020.
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PRIMARIA BREZOl
NR.6546/19.11.2020

REFERAT DE APROBARE

Referitor la: proiectul de hotarare privind" Desemnarea reprezentantilor
Consiliului local Brezoi in Consiliul de Administratie al Liceului Gheorghe
Surdu Brezoi", pentru anul scolar 2021-2022

Prin adresa nr. 2237 din 17.11.2020, inregistrata in cadrul Primariei orasului
Brezoi cu nr.6467 din 18.11.2020, Liceul "Gheorghe Surdu" Brezoi, Jud. Valeea
solicita Consiliului Local Brezoi desemnarea unui numar de 3 reprezentanti in
Consiliul de Administratie al acestei unitati de invatamant.
Conform prevederilor art.96 alin.(1) si alin.(2) din Legea Educatiei nationale,
legea nr.l/20 11, cu modificarile si completarile ulterioare, art.5 alin.(2) din
Metodologia -cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din
unitatii le de invatamant preuniversitar, aprobata prin OMEN nr.4619/22.09 .2014 si
art.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
2021-2022.

PRIMARIA ORAS BREZOI
JUDETUL VALCEA
Nr. 654 7.19/11/2020
RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: proiectul de hotarare privind" Desemnarea reprezentantilor
Consiliului local Brezoi in Consiliul de Administratie al Liceului Gheorghe
Surdu Brezoi", pentru anul scolar 2021-2022.

Conform prevederilor art.96 alin.(l) si alin.(2) din Legea Educatiei
nationale, legea nr.1/2011, cu modificarile si completarile 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 si art.18 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.
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.

ART.S alin.(2)

În vederea constituirii noului consiliu de administraţie, în acord cu prevederile
art. 4, directorul unităţii de învăţământ derulează următoarea procedură:a) solicită,
în scris. consiliului locaL primarului, respectiv consiliului judeţean/Consiliului
General al Municipiului Bucureşti, preşedintelui consiliului judeţean/Consiliului

General al Municipiului Bucureşti, în cazul învăţărn,lntului special, operatorului
economic/operatorilor economici sau consiliului reprezentativ al operatorilor
economici, în cazul unităţilor de învăţărn[mt care şcolarizcază în învăţăm[mtul
profesional şi tehnic şi al unităţilor de învăţământ preunivcrsitar cu personalitate
juridică care şcolarizcazft exclusiv în învăţăm<1nt profesional şi tehnic cu o
pondere majoritară a învăţ8m<1ntului dual, consiliului reprezentativ al părinţilor,
precum şi consiliului elevilor desemnarea reprezentanţilor, în termen de 1O zile
lucrătoare de la data solicitării.
În cazul unităţilor de învilţământ în care există clase cu învăţăm<1nt în limba
maternă, directorul va solicita consiliului reprezentativ al părinţilor s[t desemneze
şi un reprezentant al p[lrinţilor elevilor care învaţrt la clasele cu învăţ[tmfmt în
limba maternă. În mod similar se procedează şi în unităţile de învăţăm<1nt cu
predare în limbile minorităţilor naţionale în cadrul cărora lî.mqioncază şi 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.

de stat este preşedintele consiliului de
administraţie, cu excepţia unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate
juridică care şcolarizcază exclusiv în învăţământ prof'csional şi tehnic cu o
pondere majoritară a învăţământului dual, în care preşedintele consiliului de
administraţie este ales dintre membrii acestuia cu majoritate simr15 a voturilor
(4) Pentru unităţile de învăţământ particular şi confesional, conducerea consiliului
de administraţie este asigurat[] de persoana desemnată de fondatori
(5) Cadrele didactice care au copii în unitatea de învăţământ nu pot 11 desemnate
ca membri reprezentanţi ai părinţilor în consiliul de administraţie al unităţii de
învăţământ, cu excepţia situaţiei în care consiliul reprezentativ al părinţilor şi
asociaţia de părinţi, acolo unde există, nu pot desemna alţi reprezentanţi.
(3) Directorul

unităţii

de

învăţământ

Vazand adresa nr. 2237 din 17.11.2020 a Liceului "Gheorghe Surdu"
Brezoi, Jud.Valcea, inregistrata in cadrul Primariei orasului Brezoi cu
nr.6467din 18.11.2020, 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 2021-2022.

Compartiment juridic
Popescu Ramona
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