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                                                   PROIECT 
HOTĂRÂRE 

privind numirea pentru anul scolar 2021-2022 a reprezentantilor Consiliului 
Local al comunei Bozioru ca membri în Consiliul de Administratie şi în Comisia 
pentru evaluarea si asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar  

 

 

      Consiliul Local al Comunei Bozioru, judetul Buzău, întrunit în    sedinţă 
ordinară, legal constituită; 
 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

             a) art. 120 alin.(1) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 
republicată; 

             b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

              c)  art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr 
287/2009, republicat 

              d)  art. 2 alin. (2), art.41 alin.(5), art.50 alin. (4), art. 58, art. 59, art.61 , 
art.62 și art.70 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa 
pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare   

            e) art.3, art.5 alin.(1) şi (2) lit.a), coroborate cu prevederile art.7 alin.(1), 
lit.b) din Ordinul M.E.N. nr.4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei- cadru de 
organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat modificat şi completat prin ordinul 
nr.4621/2015 şi prin Ordinul 3160/2017 al M.E.N.; 

            f) art.96 alin.(29 lit.b) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

             g) art.11 alin.(1) şi (4) lit.e) din OUG nr.75/2005 privind asigurarea 
educaţiei naţionale, cu modificărileşi completările ulterioare; 

             h) art.88 din Legea nr.161/2003 actualizată, privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi 
în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei; 
      Respectand  prevederile art.136 din Ordonanta de Urgenta privind Codul 
administrativ nr. 57/2019. 
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      Văzând adresa  transmisă de Şcoala Gimnazială Bozioru,  prin care solicită 
desemnarea în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Bozioru, judeţul 
Buzău, a unui reprezentant al Consiliului Local precum şi un reprezentant al 
primarului, pentru anul şcolar 2021-2022; 
Luând act de: 
    a) referatul de aprobare al primarului comunei  Bozioru , în calitatea sa de 
iniţiator, înregistrat sub nr.3.601 din 06.12.2021; 
    b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Bozioru ,  înregistrat sub nr.3.602 din 06.12. 2021;   
    c)    avizele cu caracter consultativ al comisiilor: 
    - pentru programe de dezvoltare economico- socială, buget-finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală, protecţia mediului,servicii, comerţ şi urbanism; 
    - pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii şi liniştii    publice, 
drepturile cetăţenilor; 
   -  învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activitate sportivă şi de 
agrement; 
     În temeiul art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență privind Codul 
administrativ nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

        Art.1.(1) - Se desemnează ca membrii în Consiliul de administraţie al Şcolii 
Gimnaziale Bozioru, pentru anul şcolar 2021-2022, următorii: 

                 - OPREA MIRELA – Secretar General Comuna Bozioru – reprezentantul 
primarului; 

                   - DINCĂ LUISA – reprezentantul Consiliului  local. 
             (2) Se desemnează, să reprezinte Consiliul Local al comunei Bozioru, 

domnul MORĂRESCU ANDREI, în calitate de membru, în Comisia pentru 
evaluarea şi asigurarea calităţii. 

          Art. 2 -  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice altă 
prevedere anterioară îşi încetează aplicabilitatea. 

          Art. 3 - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Bozioru  şi 
Prefectului judeţului Buzău persoanei nominalizate la art.1, Şcolii Gimnaziale 
Bozioru şi se aduce la cunoştinţă publică . 

   
       Nr.44/06.12.2021 
       Bozioru  

 

                                  INIŢIATOR, 
                        PRIMAR : GRIGORE Valentin 

                                                                                CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                                              
..........................                       Secretar General Comună                                                                             

                                  OPREA  Mirela       
 

                                                                                                                           
................... 
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Nr. 3.601/ 06.12.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
La proiectul de hotărâre privind numirea pentru anul scolar 2021-2022 
a reprezentantilor Consiliului Local al comunei Bozioru ca membri in 

Consiliul de Administratie şi în Comisia pentru evaluarea si asigurarea 
calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar  

     
       Potrivit prevederilor art.96 alin.(1) din Legea nr.1/2011 a educaţiei 

naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, “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.” 

            Alin.(2) al aceluiaşi articol prevăd că “În unităţile de învăţământ de 
stat consiliul de administraţie este organ de conducere şi este constituit 
din 7, 9 sau 13 membri, astfel:  

      ………….. 
      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;” 

  În conformitate cu prevederile art.136 alin.(8) lit.a) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, aprob şi supun spre dezbatere 
proiectul de hotărâre privind numirea pentru anul scolar 2021-2022 a 
reprezentantilor Consiliului Local al comunei Bozioru ca membri in 
Consiliul de Administratie şi în Comisia pentru evaluarea si asigurarea 
calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar Consiliul local al 
comunei Bozioru, judeţul Buzău. 

 
PRIMAR, 

GRIGORE Valentin 
 

                                                                                ……………………………..... 
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Nr. 3.602/06.12.2021 

 

                                   RAPORT DE SPECIALITATE 
La proiectul de hotărâre privind numirea pentru anul scolar 2021-2022 
a reprezentantilor Consiliului Local al comunei Bozioru ca membri in 

Consiliul de Administratie şi în Comisia pentru evaluarea si asigurarea 
calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar  

 

 

Potrivit prevederilor art.96 alin.(1) din Legea nr.1/2011 a educaţiei 
naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, “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.” 

            Alin.(2) al aceluiaşi articol prevăd că “În unităţile de învăţământ de 
stat consiliul de administraţie este organ de conducere şi este constituit 
din 7, 9 sau 13 membri, astfel:  

      ………….. 
      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;” 

                 Având în vedere cele prezentate, susţinem propunerile formulate în 
Proiectul de hotărâre, avizăm favorabil proiectul de hotărâre şi propunem 
adoptarea lui în forma prezentată de iniţiator. 

 

Întocmit, 

OPREA Mirela 

 

                                                                                    …………………………. 
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