
ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 

  MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
 CONSILIUL LOCAL                

Nr.  20424/20.09.2021 
                                                                                                                      

                                                                                                                           Proiect 
 

HOTĂRÂRE 
 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în 
consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din 

municipiul Fălticeni 
 

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
  Având în vedere: 
      -   referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 20424/20.09.2021; 
      -    adresele unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Fălticeni; 

În temeiul prevederilor art. 96, alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale art. 3, alin. 1 şi 2, art. 4, art. 5, art. 7, alin.1, 
lit.b şi alin. 4 din Ordinul nr. 5154/30.08.2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 
organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 
preuniversitar, precum şi ale art. 15, alin. 4 din Ordinul nr. 4624/2015 pentru modificarea 
anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate 
extraşcolară, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului 
nr. 5.567/2011; 

 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. a, art. 136, alin. 10 și art. 139, 
alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1: Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în 
consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, după cum 
urmează: 

1. Colegiul Naţional “Nicu Gane”  1. 

2. 

3. 

2. Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” 1. 

2. 

3. 

3. Colegiul “ Vasile Lovinescu” 1. 

2. 

3. 

4. Şcoala Gimnazială “Al. I. Cuza” 1. 

2. 

5. Şcoala Gimnazială “Ion Irimescu” 1. 
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                Art.2: Prevederile HCL nr. 146/07.09.2021 se abrogă. 
     Art.3: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine persoanelor 
desemnate şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Fălticeni. 

 
 

 
 

                                 INIŢIATOR 
                                   PRIMAR 
                prof. Gheorghe-Cătălin Coman 
 
 
 

                                                                             Avizat 
                                                                                       Secretar general municipiu 
                                                                                               jr. Mihaela Busuioc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

  3. 

6. Şcoala Gimnazială “Mihail Sadoveanu” 1. 

2. 

7. Şcoala Gimnazială “ Ioan Ciurea” 1. 

2. 

8. G.P.N. “Voinicelul” 1. 

2. 

9. G.P.P. “Pinocchio” 1. 

2. 

10. Clubul Copiilor Fălticeni 1. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
PRIMAR 

                                                                                                 
                                                                                               Nr. 20423/20.09.2021 

REFERAT DE APROBARE 
al proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în  

consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 
  
 Consiliul de administraţie este organul de conducere al unităţii de învăţământ, 
acesta întrunindu-se lunar sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea directorului sau 
a două treimi din membri.  
 Având în vedere publicarea în Monitorul Oficial din data de 15.09.2021 a Ordinului 

nr. 5154/30.08.2021 este necesară adoptarea unei hotărâri de consiliu pentru 
desemnarea reprezentanţilor consiliului local conform procedurii noi şi în concordanţă cu 
structura prevăzută de acesta. 

 Potrivit prevederilor art. 5, alin. 1 din Ordinul nr. 5154/30.08.2021 pentru 
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie 

din unităţile de învăţământ preuniversitar, la începutul fiecărui an şcolar, consiliul de 
administraţie în exerciţiu hotărăşte declanşarea procedurii de constituire a noului consiliu 
de administraţie.  
 În vederea constituirii noului consiliu de administraţie, directorul unităţii de 
învăţământ solicită, în scris, consiliului local, primarului, respectiv consiliului judeţean/, 
preşedintelui consiliului judeţean - în cazul învăţământului special, desemnarea 
reprezentanţilor. 
 Calitatea de membru al consiliului de administraţie este incompatibilă cu: 
a)calitatea de membri în acelaşi consiliu de administraţie a soţului, soţiei, fiului, fiicei, 
rudelor şi afinilor până la gradul IV inclusiv; 
b)deţinerea unei funcţii de conducere, de îndrumare şi control în inspectoratul şcolar din 
judeţul în care funcţionează unitatea de învăţământ respectivă sau în Ministerul Educaţiei; 
c)aplicarea unei sancţiuni disciplinare în ultimii doi ani, pentru care nu a intervenit 
reabilitarea; 
d)condamnarea pentru săvârşirea unei infracţiuni contra persoanei, cu intenţie, în 
împrejurări legate de exercitarea profesiei, până la intervenirea unei situaţii care înlătură 
consecinţele condamnării; 
e)calitatea de cadru didactic în unitatea de învăţământ respectivă, cu excepţia membrilor 
aleşi de către consiliul profesoral al unităţii de învăţământ. 
 În considerarea celor expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare 
proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în 
consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de statdin 
municipiul Fălticeni. 
 

INIŢIATOR 
P R I M A R 

prof. Gheorghe-Cătălin Coman                                
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în  
consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din 

municipiul Fălticeni 

 
 

  
Unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de 

consiliile de administraţie, de directori şi de directori adjuncţi, după caz. 
 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. 
 Prin HCL nr. 146/07.09.2021 au fost desemnaţi reprezentanţii consiliului local în 
consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Fălticeni,  în temeiul 
prevederilor Ordinului nr. 4.619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare 
şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, 
acesta fiind abrogate de Ordinul nr. 5154/2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 
887/15.09.2021. 
 Astfel, se impune adoptarea unei hotărâri în acord cu prevederile Ordinului 
antemenţionat. Potrivit acestuia,  reprezentanţii consiliului local sunt desemnaţi de acesta 
şi nu pot avea calitatea de cadru didactic în unitatea de învăţământ respectivă. 
 La data emiterii de către director a deciziei de constituire a noului consiliu de 
administraţie se dizolvă de drept consiliul de administraţie care a funcţionat anterior. 
           

 
                      

                         Comp. legalitatatea/circuitul actelor administrative 
                  Cons. juridic Ciocan Simona 
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