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 Priveste: desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului 

Alexandria in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de 

stat din municipiul  Alexandria pentru anul scolar 2018-2019. 

 

Prin expunerea de motive nr. 20172 din 20.09.2018, primarul municipiului 

Alexandria propune intocmirea de catre Directia Economica  a unui proiect de hotarare 

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Alexandria in 

Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din 

municipiul  Alexandria pentru anul scolar 2018-2019. 

 Necesitatea si oportunitatea proiectului. 

 Prin adresele unitatilor de invatamant se solicita desemnarea de catre Consiliul 

local al Municipiului Alexandria a reprezentantilor sai in consiliile de administratie ale 

unitatilor de invatamant respective ca urmare a stabilirii numarului de reprezentanti ai 

consiliului local pentru anul scolar 2018-2019.  

 Legalitatea proiectului. 

   -prevederile, art. 96, alin. (2), din Legea 1/2011, a educatiei nationale se prevede 

ca: 

 “(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; un reprezentant al primarului; 

un reprezentant al consiliului local. 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, un reprezentant al primarului, 2 reprezentanţi ai 

consiliului local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul şi directorul adjunct sunt 

membri de drept ai 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, un reprezentant al primarului, 3 reprezentanţi ai 

consiliului local şi 3 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul şi directorul adjunct sunt 

membri de drept ai consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din 

unitatea de învăţământ respectivă.” 



 -prevederile art. 7, alin. (1), lit. “b” din Anexa OMEN nr. 4619/22.09.2014 pentru 

aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie 

din unităţile de învăţământ preuniversitar: 

 “(1) Membrii consiliului de administraţie sunt aleşi sau, după caz, desemnaţi după 

cum urmează: ... 

        b) reprezentanţii consiliului local, consiliului judeţean/ Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti sunt desemnaţi de acesta; 

    c) primarul/primarul de sector sau un reprezentant al acestuia; preşedintele consiliului 

judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau un reprezentant al acestuia, 

pentru unităţile de învăţământ special de stat;” 

 -prevederile art. 15, alin. (3) din Anexa nr.1 la OMECTS nr. 5.567/07.10.2011 

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă 

activitate extraşcolară, cu modificarile si completarile ulterioare: 

 “ART. 15 

    (1) Consiliul de administraţie este organ de conducere. În exercitarea atribuţiilor ce îi 

revin, consiliul de administraţie şi directorii colaborează cu Consiliul profesoral, cu 

comitetul de părinţi/asociaţiile de părinţi, cu reprezentanţii minorităţilor naţionale, unde 

este cazul, şi cu autorităţile administraţiei locale. 

    (2) Consiliul de administraţie al Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti este 

format din 13 membri, după cum urmează: 6 cadre didactice din totalul de cadre 

didactice titulare ale unităţii de învăţământ, inclusiv directorul, 1 reprezentant din cadrul 

direcţiei generale de specialitate care coordonează activitatea educativă extraşcolară din 

cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, 2 reprezentanţi ai administraţiei 

publice locale, 3 reprezentanţi ai părinţilor şi 1 reprezentant al partenerilor educaţionali. 

    (3) Consiliul de administraţie al palatului copiilor este format din 13 membri, după 

cum urmează: 6 cadre didactice din totalul de cadre didactice titulare ale unităţii de 

învăţământ cu personalitate juridică şi structuri, inclusiv directorul, 1 reprezentant al 

inspectoratului şcolar judeţean - responsabil cu coordonarea activităţii educative 

extraşcolare, 2 reprezentanţi ai administraţiei publice locale, 3 reprezentanţi ai părinţilor 

şi 1 reprezentant al partenerilor educaţionali.” 

 Potrivit celor mentionate mai sus consideram ca propunerea Primarului 

municipiului Alexandria cuprinsa in expunerea de motive, este legala, necesara si 

oportuna, drept pentru care s-a intocmit proiectul de hotarare cu privire la desemnarea 

reprezentantilor Consiliului local al municipiului Alexandria in Consiliile de 

administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul 

Alexandria pentru anul scolar 2018-2019, proiect de hotarare care impreuna cu intreaga 

documentatie va fi supus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului local al municipiului 

Alexandria. 
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