ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL CĂIUŢI
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 52/2018
privind desemnarea membrilor în Consiliul de administraţie al unităţii de
învăţământ din comuna Căiuţi pentru anul şcolar 2018-2019
Subsemnatul ORÂNDARU Gabriel, primar al comunei Căiuți, judetul Bacău,
Având în vedere :
- adresa Şcolii Gimnaziale Căiuţi nr. 1497/30.08.2018 înregistrată la unitatea noastră
sub nr. 8724/03.09.2018;
- referatul întocmit de secretarul comunei, înregistrat sub nr. 8941/10.09.2018;
- expunerea de motive a d-lui primar nr. 8942/10.09.2018;
-Art.4, alin.1, lit.b, art.7, alin.1, lit.c din Metodologia-cadru de organizare și
funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar
aprobată prin Ordinul nr. 4619/2014, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile art. 96, alin. (2), lit. b din Legea nr. 1/2011 – Legea educatiei nationale;
În baza prevederilor art. 36, alin. 1 ,în temeiul prevederilor art. 45, alin. 1, ale
art. 115, alin. 1, lit. b şi ale art. 117, alin. 1, lit. a din Legea nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
propun adoptarea unei hotărâri care să cuprindă următoarele :
Art.1. Se desemnează în Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ
preuniversitar din comuna Căiuţi pentru anul şcolar 2018-2019, următorii consilieri
locali:
-d-l …………………….. - reprezentant al Consiliului local ;
-d-l …………………………- reprezentant al Consiliului local .
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Căiuţi, Şcolii
Gimnaziale Căiuţi, Instituţiei Prefectului- jud. Bacău şi va fi făcută publică în
condiţiile legii.
Inițiator,
Primar,
Orândaru Gabriel

Avizat,
SECRETARUL COMUNEI CĂIUȚI,
CĂPĂȚÎNĂ RAMONA

ROMÂNIA
JUDETUL BACĂU
COMUNA CĂIUȚI
- PRIMAR –
Nr. 8942/10.09.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare nr. 52/2018 privind desemnarea membrilor in Consiliul
de administratie al unitatii de invatamant din comuna Caiuti

Vazând adresa Scolii Gimnaziale Caiuti nr. 1497/30.08.2018 înregistrată la
unitatea noastra sub nr. 8724/03.09.2018, prin care se solicită desemnarea
reprezentanților în Consiliul de administrație, referatul secretarului comunei Căiuți
nr.8941/2018 /10.09.2018, prevederile Art.4, alin.1, lit.b, art.7, alin.1, lit.c din
Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din
unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin Ordinul nr. 4619/2014, cu
modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 96, alin. (2), lit. b
din Legea nr. 1/2011 – Legea educatiei nationale, propun spre aprobare proiectul de
hotărâre în forma prezentată, cu mentiunea să propuneti în cadrul sedinței de consiliu
doi reprezentanți ai Consiliului local Căiuți.

Primar,
Orândaru Gabriel

ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA CAIUTI
Nr. 8941/10.09.2018
REFERAT
privind desemnarea membrilor în Consiliul de administrație al unității de
învățământ din comuna Căiuți
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.
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.
Ţinând cont de cele prezentate mai sus, cât şi de adresa Scolii Gimnaziale
Caiuti nr. 1497/30.08.2018 înregistrată la unitatea noastră sub nr. 8724/03.09.2018,
prin care se solicită să desemnăm reprezentanți în Consiliul de administratie, consider
ca este necesar și oportun a se iniția un proiect de hotărâre în acest sens, susținut de
prevederile art.4, alin.1, lit.b, art.7, alin.1, lit.c din Metodologia-cadru de organizare și
funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar
aprobată prin Ordinul nr. 4619/2014, cu modificările și completările ulterioare și de
art. 96, alin. (2), lit. b din Legea nr. 1/2011 – Legea educatiei nationale
Secretar,
Căpățînă Ramona

