
PROIECT 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Vânători-
Neamț în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat din comuna Vânători-Neamț pentru anul şcolar 2020-2021 
 

Consiliul Local Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ; 
- referatul de aprobare nr. 4992 din 14.12.2020 al Primarului comunei Vânători-

Neamț; 
- raportul de specialitate nr.4992  din 14.12.2020 al secretarului general al comunei 

Vânători-Neamț; 
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al 

comunei Vânători-Neamț; 
- prevederile art. 96, alin (1) şi (2) lit. „a”, „b” şi „c” din Legea nr. 1/2011 a 

Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- 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; 

- prevederile art. 59 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. “d” şi alin (7), lit. “a”, art.139, art.140 
și  art. 196, alin. (1), lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1.  Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al comunei Vânători-Neamț 
în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna 
Vânători-Neamț, pentru anul şcolar 2020-2021, conform anexei care face parte integranta din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Prin grija secretarului general al comunei Vânători-Neamț, prezenta hotărâre 
va fi transmisă Instituţiei Prefectului-Judeţul Neamț pentru verificarea legalităţii, Primarului 
comunei Vânători-Neamț, Inspectoratului Școlar Județean Neamț, unităţilor de învăţământ şi 
persoanelor nominalizate, pentru cunoaştere şi punere în aplicare. 

Iniţiator, 
Primarul comunei Vânători Neamţ, 

jr.Maria PETRARIU 
                                                                                                   Avizat pt. legalitate, 
                                                                                               Secretar general al U.A.T. 

                                                                                        Alina-Iuliana FLOȘ 
 
 
 
 



 
PRIMĂRIA COMUNEI VÂNĂTORI NEAMŢ 

PRIMAR 
         Nr.   4992    din 14.12.2020 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 

al comunei Vânători-Neamț în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat din comuna Vânători-Neamț pentru anul şcolar 

2020-2021 
 

 
Inspectoratul şcolar, în raport cu reţeaua şcolară, mărimea şi specificul fiecărei 

unităţi de învăţământ, stabileşte prin hotărâre a consiliului de administraţie numărul de 
membri ai consiliilor de administraţie pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar 
de stat şi îl comunică unităţilor de învăţământ până la începutul fiecărui an şcolar. 

În vederea constituirii noului consiliu de administraţie, directorul unităţii de 
învăţământ solicită, în scris, consiliului local desemnarea reprezentanţilor, în termen de 10 
zile lucrătoare de la data solicitării. 

Prin adresele unităţilor de învăţământ se solicita desemnarea de către Consiliul local 
al comunei Vânători-Neamț a reprezentanţilor săi în consiliile de administraţie ale 
unităţilor de învăţământ respective, ca urmare a stabilirii numărului de reprezentanţi ai 
consiliului local pentru anul şcolar 2020-2021. 

În acest context se impune întocmirea unui proiect de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Vânători-Neamț în Consiliile de 
Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Vânători-
Neamț pentru anul şcolar 2020-2021.  

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din OUG 57/2019 
privind Codul administrativ, propun următorul proiect de hotărâre: desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Vânători-Neamț în Consiliile de 
Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Vânători-
Neamț pentru anul şcolar 2020-2021. 

Proiectul de hotărâre însoţit de întreaga documentaţie va fi prezentat spre dezbatere 
şi aprobare Consiliului Local al comunei Vânători-Neamț. 

 
PRIMAR, 

jr. Maria PETRARIU 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 
 
 



                                                                                                                 Aprob, 
                                                                                                                 Primar 
                                                                                                      jr. Maria PETRARIU 
 COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ                                                                                                    
SECRETAR    GENERAL AL U.A.T             
Nr.   4492    din  14.12.2020 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 
al comunei Vânători-Neamț în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat din comuna Vânători-Neamț 
pentru anul şcolar 2020-2021 

 
 
 

Prin referatul de aprobare nr.4492 din 14.12.2020, primarul comunei Vânători-
Neamț propune întocmirea unui proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Local al comunei Vânători-Neamț în Consiliile de Administraţie ale unităţilor 
de învăţământ preuniversitar de stat din  comuna Vânători-Neamț pentru anul şcolar 2020-
2021. 

Necesitatea şi oportunitatea proiectului 
Prin adresele unităţilor de învăţământ se solicită desemnarea de către Consiliul local 

al comunei Vânători-Neamț a reprezentanţilor săi în consiliile de administraţie ale 
unităţilor de învăţământ respective, ca urmare a stabilirii numărului de reprezentanţi ai 
consiliului local pentru anul şcolar 2020- 2021. 

Legalitatea proiectului 
- prevederile, art. 96, alin. (2), din Legea 1/2011, a Educaţiei Naţionale: “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;” 
 
   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. 
  

Consiliul de administraţie al Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin 
Costachi”  este format din 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; 
   Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic „Arhimandrit Chiriac 
Nicolau” este format din 13 membri, după cum urmează: 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.” 
 

Potrivit celor menţionate mai sus considerăm că propunerea Primarului al comunei 
Vânători-Neamț cuprinsă în referatul de aprobare, este legală, necesară şi oportună, drept 
pentru care s-a întocmit proiectul de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului local al comunei Vânători-Neamț în Consiliile de administraţie ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat al comunei Vânători-Neamț pentru anul şcolar 2020-
2021, proiect de hotărâre care împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre 
dezbaterea şi aprobarea Consiliului local al al comunei Vânători-Neamț. 

 
Secretar general al U.A.T Vânători-Neamț 

Alina –Iuliana FLOȘ 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa la H.C.L nr. ______ din 22.12.2020 
 
COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ                                                                                                    
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNATORI-NEAMȚ             

 
 
 

TABEL NOMINAL  
cu reprezentanții Consiliului Local al comunei Vânători-Neamț în Consiliile de 

Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna 
Vânători-Neamț pentru anul şcolar 2020-2021 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Unitatea de învățământ Nr.  
reprezentanți 

Numele și prenumele 

1. Seminarului Teologic Ortodox 
„Veniamin Costachi” 

2 1. 
2. 

2. Liceului Tehnologic „Arhimandrit 
Chiriac Nicolau” 

3 1. 
2. 
3. 

 
 

 


