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STELIAN TRAIAN

Avdnd in vedere: . .. t e
- referatul de aprobare nr. e'2/f din

BE

u0,07.

se desemneazd dl.ldna

PROIECTDEHOTARARE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraqului C5zIneqti

in Consiliul de Administrafie al $colii Profesionale C5zIneqti

Consiliul Local al ora$ului CizdneEti, judelul Ialomila, intrunit in qedinfa ordinar[ din data de

30 SEPTEMBRIE 2021,

/a 0 9'/ol al primarului oraEului Cdz[neqti;
- adresa Scolii Profesionale CizineEti nr. 172012021, inregistrati la Prim[ria oraqului Cdzdnegti

sub nr. 5010 din 26.08.2021;
Examin6nd:
- raportul Compartimentului Juridic qi Resurse Umane ,r. & din /d ag .2o21;
- avini Comisiei pentru munci gi proteclie social6, invilimint, activitigi social-culturale, sport,

sinitate, familie qi proteclia copilului, respectarea drepturilor cetilenilor nr din _.2021;
- Procesul verbal nr._ din _.2021 al Comisiei de numdrare a voturilor gi de

consemnare a rezultattlui votului secret constituiti prin Hotirdrea Consiliului Local nr.87 din
27.tl.2020;

in conformitate cu:
- prevederil e art.139 alin. (6)-( 1 0) din Ordonanla de urgenfi a Guvernul ui nr . 57 1201 9 privind

Codul administrativ, cu modificdrile qi completirile ulterioare;
- prevederile art.4 alin.(l) lit.b^l) qi a art.7 alin.(l) lit. b) din Ordinul ministrului Educaliei

Nafionale nr.46l9l20l4 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare gi funclionare a

consiliului de administralie din unit[1ile de inv6![mint preuniversitar, cu modific[rile gi completirile
ulterioare;

in temeiul prevederilor art. 196alin.(1) lit. a) din Ordonanla de urgenlS a Guvernuluinr. 5712019
privind Codul administrativ, cu modificirile qi completdrile ulterioare,

HOTAnA$rE:
Art.L. in anul qcolar 202l-2022,

calitate de reprezentant al Consiliului
$ col ii Profesionale C[z[neqti.

Local al oragului Cazznesti in Consiliul de Administratie al

Art.2. Pe perioada mandatului, persoana nominalizatS la art. I va beneficia de toate drepturile
qi va duce la indeplinire atributiile prevdzute de legislalia incidenti in vigoare.

Aft.3. Prezenta hotdrAre va fi comunicati $colii Profesionale Cizlneqti qi persoanei desemnate

potrivit art.1 din prezenta hotirire, prin grija Compartimentului Relalii Publice qi Secretariat in
vederea aducerii la indeplinire.

ln

Avizat,
Secretar General al U.A.T,

Oancea Georgeta



JUDETUL IALOMITA
PRTMARTA oRAguLUr cAzANngrr
Nr.5317 din 10.09.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotlrire privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al
oraqului CIzInegti in Consiliul de Administrafie al $colii Profesionale CIzIneqti

Obiectul de reglementare al proiectului de hotdr6re este desemnarea unui reprezentant al
Consiliului Local in Consiliul de Admrristralie al $colii Profesionale Cdzdneqti, pentru anul
qcolar 2021-2022.

Unitafile de invSldmAnt preuniversitar cu personalitate juridicd sunt conduse de consiliile
de administrafie, de directori qi de directori adjuncli, dup6 caz.

Potrivit Ordinului ministrului Educaliei Nafionale rr 461912014 pentru aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare gi funclionare a consiliului de administrafie din uniteflle de
invSldmant preuniversitar, modificat gi completat prin Ordrnul mrristrului Educafiei Nalionale
nr.316012011, $coala ProfesionalS pnn adresa rrl720l2O2l a solicitat desemnarea unui
reprezentant al Consiliului Local in Consiliului de Administrafie al $colii Profesionale. Potrivit
aceleagi adrese Consiliul Local este alcdtuit din 9 membri.

Consiliul de admrristra[ie este organul de conducere al unit5fii de inv6fam6nt.
Preqedintele consiliului de admrristralie este directorul unitdtii de invdf6m6nt. preqedrntele

conduce gedinfele consiliului de administrafie si semneazd hotdrdrile adoptate Consiliul de
administrafie se intnuregte hurar sau ori de c6te ori este necesar, la solicitarea directorului sau a
doud treimi dintre membri.

Atribuliile principale ale Consiliului de administralie srmt:
a) adoptare proiectul de buget Si avrzarea execufiei bugetare la nivelul urftetii de

invaf6mdnt;

b) aprobarea planului de dezvoltare rrstitulionalS elaborat de directorul unitdtii de
tnvalam6nt;

c) aprobarea curriculumului la decizia gcolii, la propunerea consiliului profesoral;
d) stabilirea poziliei gcolii in relaliile cu te(i;
e) aprobarea planului de incadrare cu personal didactic gi didactic auxiliar, precum gi

schema de personal nedidactic;

f) aprobarea programelor de dezvoltare profesionald a cadrelor didactice, la propunerea
consiliului profesoral ;

g) sanclionarea abaterilor disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice,
conform legii;



h) aprobarea comisiilor de concurs gi validarearezultatului concurstrilor;
i) aprobarea orarului unit6tii de invSldm6nt;
j) asumarea rdspunderii publice pentru performanlele unita{ii de inva}ement, alaturi de

director;
k) indeplinirea oricdror alte atribulii stabilite prin ordine qi metodologii ale mrristrului

educafiei qi cercetSrii, respectiv ale Mrnisterului Educafiei qi Cercetirii.
Consiliul de admrnistralie poate emite hotdrAri in condiliile in care sunt prezenlr minimum

jumdtate plus unu drn totalul membrilor, exceptAnd situaliile prevdzute la art.93 alin. (1) drn
Legea educafiei nafionale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare Hotdrdrile consiliulur de

administrafie se adoptd cu votul a2l3 dinmembrii prezenfi exceptAnd situaliile prev6zute laart.
93 alin (1) Legea educa{iei na}ionale, cu modificarile qi completdrile ulterioare. Hot5r6rile
consiliului de administralie care vizeazd personalul din unitate, cum ar fi procedurile pentru
ocuparea posturilor, resfAngerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sanclituti
qi altele asemenea, se iau prin vot secret. Membrii consiliului de administralie care se afld in
conflict de rnterese nu participd la vot. Deciziile privind bugetui qi patrimoniul unitdlii de
invSlam6nt se iau cu majoritatea din totalul membrilor consiliului de administrafie.

FalE de cele mai sus-menfionate, Consiliul Local va desemna prin vot secret reprezentantul
sdu in Consiliul de Admrnistratie.

PRIMAR,

STELIAN TRAIAN



JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA ORASULUI CAZAI\ESTI
COMPARTIMENTUL JI'RIDIC SI RESURSE UMANE
Nr.5332 din 13.09.2021

RAP O RT
DE SPECIALITATE

la proiectul de hotlrf,re privind desemnarea
reprezentantului Consiliului Local al oraqului CIzIneqti
in Consiliul de Administra{ie al $colii Profesionale Cizlne;ti

Subsemnatul Barbu Anastase, consilier juridic, in cadrul
Compartimentului Juridic si Resurse lJmane, supun atenliei
Consiliului Local Cdzdneqti urmdtoarele:

- adresa Scolii Profesionale Cdzdneqti m. 17 20 I 2021,
inregistrata la Primaria oragului Cazanesti cu nr. 5010 din
26.08.2021;

- prevederile Ordinului Ministerului Educafiei Nalionale
nr.4619 l20l 4, completat de prevederile Ordinului Ministerului
Educaliei Nalionale rr. 4621 120 l5si a Ordinului Ministerului
Educaliei Na{ionale nr. 3160 12017 .

- prevederile art. 139 alin.(6)-( I 0) din Ordonanla de urgenta a
Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu
modificdrile si completlrile ulterioare:

- prevederile art.4 alin. (l) lit. b l)si a art. 7 alin.(l) lit. b din
Ordinul Ministrului Educafiei Nalionale m. 4619 I 2014 pentru
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si func{ionare a
consiliului de administralie din unitdlile de invdf6m6nt
preuniversitar, cu modificdrile si completdrile ulterioare.



Consiliul de Administrafie este organul de conducere al unitdlii de
invSfdmdnt. Preqedintele Consiliului de Administralie este directorul
unitSlii de invd!6mdnt. Pregedintele conduce gedinlele Consiliului de
administratie si semneazd hotErdrile adoptate. Consiliul de
administrafie poate emite hotdrdri in condiliile in care sunt prezenli
minim jumdtate plus unu din totalul membrilor, exceptdnd situaliile
prevdzute la art. 93 . alin. ( I ) din Legea Educa{iei Na}ionale, cu
modificdrile si completdrile ulterioare.

Votul pentru desemnarea reprezentantului va fi secret.

Av6nd in vedere precizdrile legislative enuntate anterior cu
privire la desemnarea reprezentantului consiliului Local al oragului
Cdzdneqti in Consiliul de Administrafie al $colii profesionale
Cdzinegti, supun aprobirii plenului consiliului prezentul proiect de
hotdrdre, in forma si conlinutul prezentat.

CONSILIER JURIDIC,
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SCOALA PROFESIONALA

IUDETUL IALOMITA

cAzANEgrr

*^ ll'JD ,

CATRE,

CONSI LIU L LOCAL AL ORASU LUI CAZANESTI

conform adresei ISJ nr. r27 46/24.o8.2o2L, in conformitate cu prevederile art.3 din

Metodologia de organizare si functionare a consiliuluide administratie din unitatile de invatamant

preuniversitar, aprobati prin OMEN nr.46L9 /2074, numarul de membri pentru constituirea consiliului

de administratie al Scolii Profesionale Cazanesti pentru anul scolar 2021/2022, este de 9 membri.

Conform Ordinului nr.3160 din l februarie 2017 pentru modificarea si completarea

metodologiei - cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de

invatamant preuniversitar, art. t, punctul 2, lit.b^1, conducerea unitatii scolare vd roagi sa desemnati

un reprezentant din partea Consiliului Local alOragului Cizdnepti, pentru Constituirea Consiliuluide

Administratie al unit;tii de invitdmant pentru anul scolar 2O2I/2O22.
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SECRETAR,


