ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL SFANTU GHEORGHE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Sfantu Gheorghe în
Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ
Scoala Gimnaziala Malu
Consiliul Local Sfantu Gheorghe, judet Ialomita:
Având în vedere:
- adresa Scolii Gimnaziale Malu nr.977 din 01,09,2017 prin care solicita
desemnarea unui reprezentant in consiliul de administratie al scolii ,
- Expunerea de motive a primarului comunei Sfantu Gheorghe, înregistrată sub
nr. ......... din ............
Analizand :
- Raportul secretarului înregistrat cu nr ..................din ..................
- Raportul de avizare al Comisiei de activitati social culturale , culte ,
învăţământ, sănătate, familie,munca si protecţie socială, protecţie copii, tineret
si sport, inregistrat la nr. ………./……………………
În conformitate cu:
- prevederile art. 96, alin.(2), lit.”a” din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu
modificarile si completarile ulterioare ;
În baza prevederilor art.45 alin.(1) coroborat cu art.115 alin.(1) ,lit.b) din
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi
completată,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Se desemnează ca reprezentant al Consiliului Local Sfantu
Gheorghe în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ – Scoala
Gimnaziala Malu în anul şcolar 2017/2018, domnul /doamna consilier
………………………….
Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicta prin grija secretarului comunei .

INITIATOR ,
Primar – Teculescu Petru Madalin

ROMANIA
JUDEŢUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL SFANTU GHEORGHE
Nr.............../...................................
RAPORT
cu privire la proiectul de hotarare privind desemnarea reprezentantului
Consiliului Local Sfantu Gheorghe în Consiliul de Administraţie al unităţii
de învăţământ Scoala Gimnaziala Malu
Prin expunerea de motive a primarului comunei Sfantu Gheorghe , se
propune desemnarea reprezentantului Consiliului local Sfantu Gheorghe pentru
a face parte din Consiliul de administraţie în anul şcolar 2016/2017
Potrivit prevederilor art.96 alin.(2) lit.a din Legea educatiei „ 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 “
Atribuţiile consiliului de administratie conform Legii nr.1/2011 a
educatiei nationale sunt urmatoarele , şi anume:
a) adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de
învăţământ;
b) aprobă planul de dezvoltare instituţională elaborat de directorul unităţii de
învăţământ;
c) aprobă curriculumul la decizia şcolii, la propunerea consiliului profesoral;
d) stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţi;
e) organizează concursul de ocupare a funcţiilor de director şi de director
adjunct;
f) aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar, precum şi
schema de personal nedidactic;
g) aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la
propunerea consiliului profesoral;
h) sancţionează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor
didactice, conform legii;
i) aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatul concursurilor;
j) aprobă orarul unităţii de învăţământ;
k) îşi asumă răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ,
alături de director;
l) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, respectiv ale
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu majoritatea voturilor celor
prezenţi, mai puţin cele prevăzute la art. 93 din legea anterior menţionată.
Hotărârile consiliului de administraţie care vizează personalul din unitate, cum
ar fi procedurile pentru ocuparea posturilor, a funcţiilor de conducere, acordarea
gradaţiei de merit, restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea
de sancţiuni şi altele
asemenea, se iau prin vot secret. Membrii consiliului de administraţie care se
află în conflict de interese nu participă la vot.
Deciziile privind bugetul şi patrimoniul unităţii de învăţământ se iau cu
majoritatea din totalul membrilor consiliului de administraţie.
De menţionat este faptul că, pentru activitatea desfăşurată în cadrul
consiliilor de administraţie, membrii acestora nu beneficiază de indemnizaţie.
Având în vedere cele prezentate, am întocmit prezentul raport pentru a
însoţi proiectul de hotărâre alăturat.

SECRETAR,
Nita Tamara Ionela

