
 

                                                                        ROMANIA 

                                                                  JUDETUL ILFOV 

                                                         COMUNA CORNETU 

                     PRIMAR  

          PROIECT  

HOTĂRÂREA nr. _____ din _______________ 

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in consiliul de administratie al Scolii 
Gimnaziale nr.1 din comuna Cornetu si in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii in 

Scoala Gimnaziala nr.1 Cornetu pentru anul scolar 2020-2021 
 
       Consiliul Local al comunei Cornetu, județul Ilfov, întrunit în ședință ordinară în data de  ........2020 

Având în vedere: 

 Referatul de aprobare al primarului comunei Cornetu  nr. 15847/21.10.2020,  

 Raportul de specialitate al secretarului general al comunei Cornetu, inregistrat sub 

nr._____________, 

- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local Cornetu pentru 
învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecția copilului, activități 
social-culturale, culte, tineret și sport, 

                  În conformitate cu prevederile art.24 alin.1   din Legea educației naționale  nr.1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, art.4 lit.b din Metodologia cadru din 22 septembrie 2014 de 
organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar,  
art.129 alin.2 lit.d, alin.7 lit.a , pct.1 din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 

           

       În temeiul prevederilor  si art.196 alin.(1) lit. a din O.U.G nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

adopta urmatoarea 
 

HOTĂRÂRE 

Art.1. Pentru anul scolar 2020-2021 se desemneaza reprezentantii Consiliului Local Cornetu in 

consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale nr.1 Cornetu, dna Stan Georgeta si dna Maria Magdalena. 

               Art.2.  Pentru anul scolar 2020-2021 se desemneaza ca membru al Comisiei pentru Evaluarea 
si Asigurarea Calitatii in Scoala Gimnaziala nr.1 Cornetu, dna Turcu Elena-Lucica. 
              Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicata prin grija secretarului general al comunei Cornetu,  în 
termenul prevăzut de lege: 

 Instituției  Prefectului județului  Ilfov, 

 Primarului comunei Cornetu, 

  Școlii Gimnaziale nr.1  com.Cornetu,jud.Ilfov 
 

INIȚIATOR                                                            AVIZAT DE LEGALITATE 
  PRIMAR                                                                   SECRETAR GENERAL 
Adrian Eduard Stoica                                              Daniela Vasilescu   
 



Nr. 15847/21.10.2020 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Cornetu in consiliul de administratie al 

Scolii Gimnaziale nr.1 din comuna Cornetu, pentru anul scolar 2020-2021 

 

  Prin proiectul de hotarare prezentat se propune desemnarea a 2 reprezentanti ai Consiliului 

Local Cornetu in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale nr.1 Cornetu  si a unui membru in 

Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din cadrul Scolii Gimnaziale nr.1 Cornetu. 

 Potrivit art.96 alin.1 din Legea nr.1/2011 a educatiei nationale, „unitatile de invatamant 

preuniversitar  cu personalitate juridica sunt conduse de consiliile de administratie, de directori si de 

directori adjuncti, dupa caz”, iar in conformitate cu prevederile alin.1 al aceluiasi articol, in unitatile de 

invatamant de stat, consiliul de administratie este organ de conducere si este constituit din 7,9 sau 13 

membri, numarul reprezentantilor consiliului local fiind dupa caz de 1,2, respectiv 3 consilieri locali.  

 De asemenea, potrivit art.3 din Ordinul Ministerului Educatiei Nationale nr.4619 din 22 

septembrie 2014, pentru aprobarea Metodologiei – cadru de organizare si functionare a consiliului de 

administratie din unitatile de invatamant preuniversitar, inspectoratul scolar in raport cu reteaua scolara, 

marimea si specificul fiecarei unitati de invatamant, stabileste prin hotarare a consiliului de administratie, 

cu respectarea prevederilor acestei metodologii, numarul de membri ai consiliilor de administratie pentru 

diecare unitate de invatamant preuniversitar de stat, iar in conformitate cu prevederile art.5 alin.2, in 

vederea constituirii noului consiliu de administratie, directorul unitatii de invatamant solicita, in scris, 

Consiliului Local si primarului, desemnarea reprezentantilor acestora care sa faca parte din consiliul de 

administratie al unitatii de invatamant. 

 Precizam faptul ca, in situatia acestui proiect de hotarare, sunt incidente prevederile art.129 

alin.1 si alin.7 lit.a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr,57/2019, privind Codul administrativ, in a 

caror implementare si aplicare a fost elaborat acest proiect de hotarare. 

 Prin urmare, se constata faptul ca acest proiect de hotarare este fundamentat din punct de 

vedere al reglementarilor specifice aplicabile, motiv pentru care propunem aprobarea acestuia in 

urmatoarea sedinta a Consiliului Local. 
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Nr. 16002/26.10.2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliul de administratie al Scolii 
Gimnaziale nr.1 Cornetu, pentru anul scolar 2020-2021. 

 

  Prin proiectul de hotarare prezentat se propune desemnarea a 2 reprezentanti ai Consiliului Local 

Cornetu in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale nr.1 Cornetu  si a unui membru in Comisia pentru 

Evaluarea si Asigurarea Calitatii din cadrul Scolii Gimnaziale nr.1 Cornetu. 

 Potrivit art.96 alin.1 din Legea nr.1/2011 a educatiei nationale, „unitatile de invatamant 

preuniversitar  cu personalitate juridica sunt conduse de consiliile de administratie, de directori si de 

directori adjuncti, dupa caz”, iar in conformitate cu prevederile alin.1 al aceluiasi articol, in unitatile de 

invatamant de stat, consiliul de administratie este organ de conducere si este constituit din 7,9 sau 13 

membri, numarul reprezentantilor consiliului local fiind dupa caz de 1,2, respectiv 3 consilieri locali.  

 De asemenea, potrivit art.3 din Ordinul Ministerului Educatiei Nationale nr.4619 din 22 septembrie 

2014, pentru aprobarea Metodologiei – cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din 

unitatile de invatamant preuniversitar, inspectoratul scolar in raport cu reteaua scolara, marimea si 

specificul fiecarei unitati de invatamant, stabileste prin hotarare a consiliului de administratie, cu 

respectarea prevederilor acestei metodologii, numarul de membri ai consiliilor de administratie pentru 

diecare unitate de invatamant preuniversitar de stat, iar in conformitate cu prevederile art.5 alin.2, in 

vederea constituirii noului consiliu de administratie, directorul unitatii de invatamant solicita, in scris, 

Consiliului Local si primarului, desemnarea reprezentantilor acestora care sa faca parte din consiliul de 

administratie al unitatii de invatamant. 

 Precizam faptul ca, in situatia acestui proiect de hotarare, sunt incidente prevederile art.129 alin.1 

si alin.7 lit.a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr,57/2019, privind Codul administrativ, in a caror 

implementare si aplicare a fost elaborat acest proiect de hotarare. 

 Prin urmare, se constata faptul ca acest proiect de hotarare este fundamentat din punct de vedere 

al reglementarilor specifice aplicabile, motiv pentru care propunem aprobarea acestuia in urmatoarea 

sedinta a Consiliului Local. 

  

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Daniela Vasilescu 


