
 
                                        

CONSILIUL LOCAL BOZIORU –  PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 
37/2022       

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA BOZIORU 

_________CONSILIUL LOCAL BOZIORU___________ 
website: www.comunabozioru.ro     e-mail: primariabozioru@yahoo.com 

           tel: 0238/708036, fax: 0238/750333        
                                                                 PROIECT    

                                                        
 HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Bozioru 
  consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Bozioru  

pentru anul şcolar 2022 -2023 
 

      Consiliul Local al Comunei Bozioru, judetul Buzău, întrunit în    
sedinţa <<ordinară>> pe luna octombrie, legal constituită; 
Având în vedere: 

- Adresa nr.341/29.09.2022 a Școlii Gimnaziale Bozioru, înregistrată 
la instituția nostră cu nr.2.893/03.10.2022;  

- Referatul de aprobare nr.3.031/14.10.2022 al Primarului Comunei 
Bozioru; 

- Raportul de specialitate nr.3.030/14.10.2022 al Secretarului 
general UAT;  

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bozioru;  
- Prevederile art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 - HG nr. 2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat; 

 - Ordinul nr. 5154/ 2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 
organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de 
învăţământ preuniversitar; 

- Ordinul nr. 5447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 
preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. a), art. 
139, alin.6 și ale art. 140, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

       Art.1 - Art.1. Pentru anul școlar 2022 – 2023, se desemnează 
reprezentanții Consiliului Local Bozioru în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale  Bozioru, după cum urmează:  

 - JIPA LUCIA– consilier local din partea Primarului; 
 - DINCĂ LUISA– consilier local din partea Consiliului Local Bozioru;  
 
 

http://www.comunabozioru.ro/
mailto:primariabozioru@yahoo.com


 
   Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte 

prevederi contrare se abrogă.  
   Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile 

la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii 
nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, modificată și 
completată. 

  Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Școlii Gimnaziale Bozioru, 
persoanelor nominalizate la art.1, Primarului Comunei Bozioru şi 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău în vederea exercitării controlului 
de legalitate. 

 
  Nr.37/14.10.2022 

              Bozioru 
 
 
 

Iniţiator,                                               AVIZAT,                               
PRIMAR:                                    Secretar General Comună 

GRIGORE Valentin                                 OPREA MIRELA       
   
   ........................                                       ................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                             



ROMÂNIA 
JUDETUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL BOZIORU 
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     Nr.3.030/14.10.2022 
 

REFERAT DE APROBARE, 
 La proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților 

Consiliului Local Bozioru în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale 
Bozioru pentru anul şcolar 2022 -2023 

 

 
        1. Necesitatea si oportunitatea  

La începutul fiecărui an școlar se constituie un nou consiliu de 
administrație fiind necesară desemnarea reprezentanților Consiliului 
local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Bozioru. Consiliul 
de administrație al Școlii Gimnaziale Bozioru este alcătuit din 7 membri, 
dintre aceştia 3 sunt cadre didactice, inclusiv Directorul, primarul sau 
un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local şi 2 
reprezentanţi ai părinţilor.  

         2. Legalitatea  
   Susținerea din punct de vedere legal este fundamentată conform 

următoarelor prevederi: 
- Prevederile art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 - HG nr. 2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat; 

 - Ordinul nr. 5154/ 2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 
organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de 
învăţământ preuniversitar; 

- Ordinul nr. 5447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 
preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare; 

 

         2. Legalitatea  

   Susținerea din punct de vedere legal este fundamentată conform 
următoarelor prevederi: 

 Prevederile art.49, alin.(4) şi (5) şi art.71 alin.(4)  din Legea 
Finanţelor Publice nr.273/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
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 Dispoziţiile art. 6 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa 

decizională în administraţia publică ; 
 Prevederile art.87, art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin. (4) lit. a), 

art.137 alin.(1) – (2), art.139 alin.(1), alin.(3) lit.a) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

Având în vedere cele menționate mai sus, solicit promovarea unui 
proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului 
Local Bozioru în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Bozioru, 
pentru anul școlar 2022 -2023.  

 
 

Primar, 
GRIGORE VALENTIN 

 
 
 ………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDETUL BUZĂU 

PRIMĂRIA COMUNEI BOZIORU 
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Nr.3.031/14.10.2022 
 

 

RAPORT 
 La proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului 

Local Bozioru în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Bozioru 
pentru anul şcolar 2022 -2023 

 
 

                   Art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, modificată și 
completată prevede următoarele:  

”(1) 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. 

 (2) 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; primarul sau un reprezentant al primarului; 
un reprezentant al consiliului local. Directorul este membru de drept al 
consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din 
unitatea de învăţământ respectivă. 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, primarul sau un 
reprezentant al primarului, 2 reprezentanţi ai consiliului local şi 2 
reprezentanţi ai părinţilor. Directorul este membru de drept al 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, primarul sau un 
reprezentant al primarului, 3 reprezentanţi ai consiliului local şi 3 
reprezentanţi ai părinţilor. Directorul este membru de drept al consiliului 
de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de 
învăţământ respectivă.”  

   Art.4 din Anexa Ordinului MEN nr. 5154/ 2021 pentru aprobarea 
Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de  
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administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, prevede aceeași 
normă de reprezentare a autorităților administrației publice în consiliile 
de administrație ale unităților de învățământ de pe raza localității.  
           Astfel, la începutul fiecărui an școlar se constituie un nou 
consiliu de administrație și pe cale de consecință este necesară 
desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local în Consiliul de 
administrație ai Școlii Gimnaziale Bozioru, pentru anul școlar 2022 -
2023. 
           Având în vedere cele prezentate, supun aprobării Consiliului 
proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului 
Local Bozioru în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Bozioru, 
pentru anul școlar 2022 -2023, anexat la prezentul raport.  

 
 

            

            

Secretar General al Comunei Bozioru, 
OPREA Mirela 

 
 

 ………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


	HOTĂRÂRE

