
           AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                               SECRETARUL GENERAL AL  

                                     MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                            jr. Chiru-Cătălin Cristea   

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal 

Târgovişte în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare 

 din Municipiul Târgovişte 

 

 Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţa ordinară a lunii 

septembrie 2021, având în vedere:  

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 32183/15.09.2021 întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare 

▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 32184/15.09.2021, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile art. 96 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

▪ Prevederile Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de 

administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin Ordinul 

nr. 5154/2021; 

▪ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte; 

▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit.d) și alin. (7) lit. a) din Codul Administrativ 

adoptat prin OUG nr. 57/2019; 

  În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 

196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, 

adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE: 

 



Art. 1 Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local Municipal Târgovişte 

în cadrul consiliilor de administraţie ale unităţiilor şcolare din Municipiul 

Târgovişte, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art. 2 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează 

aplicabilitatea. 

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul 

Municipiului Târgoviște, Direcția Administrație Publică Locală, 

reprezentanţii Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliile de 

administraţie ale unităţilor şcolare din Municipiul Târgovişte şi pentru 

comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte. 

      

    INIȚIATOR, 

  PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

  jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

 

 

    Red.  M.L.U. 

Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

 Termen limită depunere  

raport de specialitate 

  24 septembrie 2021 

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis prezentul 

proiect 

  

Comisia nr. 1 
 

 

Comisia nr. 2 
 

 

Comisia nr. 3 
 

 

Comisia nr. 4 X   

Comisia nr. 5 X  

 

 

 

 

 



APROBAT 

 PRIMAR, 

                                                                                          jr. Daniel-Cristian STAN 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului 

Târgoviște în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ din 

municipiul Târgoviște 

 

Conform dispozițiilor art. 96 din Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale, 

cu modificările și completările ulterioare, „unitățile de învățământ preuniversitar cu 

personalitate juridică, sunt conduse de consiliile de administrație, directori și de 

directori adjuncți, după caz”. 

 Tot în cuprinsul art. 96 din sus menționata lege, dar și în art. 3 și 4 din 

Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din 

unitățile de învâțământ preuniversitar aprobată prin Ordinul Ministrului educației nr. 

5154/2021, se prevede că din componența consiliilor de administrație, în funcție de 

numărul de membri (7, 9 sau 13), trebuie să facă parte și reprezentanți desemnați de 

consiliul local, respectiv primar. 

Reprezentanții Consiliului Local Municipal Târgoviște în aceste consilii de 

administrație au fost desemnați prin HCL 41/27.02.2020. Din luna februarie 2020 

până în prezent, o parte dintre reprezentanții desemnați și-au pierdut calitatea de 

membru în consiliile de administrație din diferite motive respectiv: 

1.  - cauze prevăzute la art. 8 din Metodologia-cadru :  

 a) înregistrarea a 3 absenţe nemotivate în decursul unui an şcolar la şedinţele 

consiliului de administraţie;   

    b) înlocuirea, în scris, de către autoritatea/structura care a desemnat persoana 

respectivă;   

 c) ca urmare a renunţării în scris;   

2.- modificarea configurației consiliilor de administrație (diminuarea / mărirea  

numărului membrilor). 

Față de cele de mai sus, considerăm că actele normative invocate 

fundamentează din punct de vedere al legalității și oportunității proiectul de hotărâre. 

 

    SECRETARUL GENERAL 

 AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

Jr. Chiru-Cătălin CRISTEA 
 



APROBAT  

  PRIMAR, 

jr. Daniel-Cristian STAN 

 

 

 

Raport de specialitate 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Târgoviște  

în consiliile de administrație ale unităților școlare 

 de pe raza Municipiului Târgoviște 

 

 Potrivit art. 96 din Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale, cu 

modificările și completările ulterioare, „unitățile de învățământ preuniversitar cu 

personalitate juridică, sunt conduse de consiliile de administrație, directori și de 

directori adjuncți, după caz”. 

 Tot în cuprinsul art. 96 din sus menționata lege, dar și în art. 3 și 4 din 

Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din 

unitățile de învâțământ preuniversitar aprobată prin Ordinul Ministrului educației nr. 

5154/2021, se prevede că din componența consiliilor de administrație, în funcție de 

numărul de membri (7, 9 sau 13), trebuie să facă parte și reprezentanți desemnați de 

consiliul local, respectiv primar. 

 În prezent, pe raza Municipiului Târgoviște, funcționează un număr de 9 

grădinițe de stat cu personalitate juridică, 2 grădinite particulare, 9 școli gimnaziale, 

13 licee, un club sportiv școlar, care intră sub incidența acestor prevederi, iar la 

acestea se adaugă Palatul Copiilor din Municipiul Târgoviște. 

 Reprezentanții Consiliului Local Municipal Târgoviște în aceste consilii de 

administrație au fost desemnați prin HCL nr. 41/27.02.2020. Din luna februarie 2020 

până în prezent, o parte dintre reprezentanții desemnați și-au pierdut calitatea de 

membru în consiliile de administrație din diferite motive respectiv: 

1.  - cauze prevăzute la art. 8 din Metodologia-cadru :  

 a) înregistrarea a 3 absenţe nemotivate în decursul unui an şcolar la şedinţele 

consiliului de administraţie;   

    b) înlocuirea, în scris, de către autoritatea/structura care a desemnat persoana 

respectivă;   

 c) ca urmare a renunţării în scris;   

2. - modificarea configurației consiliilor de administrație (diminuarea / 

mărirea numărului membrilor). 

La momentul actual, unitățile de învățământ preuniversitar au depus la 

registratura instituției noastre solicitări pentru desemnarea unor noi reprezentanți ai 



Consiliului Local Municipal în vederea completării consiliilor de administrație, 

datorită situației mai sus menționate. 

Având în vedere cele menționate mai sus, potrivit dispozițiilor art. 5 alin. (1) 

din Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din 

unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin Ordinul nr. 5154/2021, 

propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților 

Consiliului Local Municipal Târgoviște în consiliile de administrație ale unităților 

școlare de pe raza Municipiului Târgoviște, conform anexei. 

 

 

SECRETARUL GENERAL  

AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

Jr. Chiru Cătălin CRISTEA 


