
 
ROMÂNIA 

 JUDEŢUL  SUCEAVA 
  MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

 CONSILIUL LOCAL                
Nr.  19271/02.09.2021                                                                                                  

                                                                                                                      
                                                                                                                           Proiect 

 
 

HOTĂRÂRE 
 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în 

consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat  
 

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
  Având în vedere: 
      -  referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 
19270/02.09.2021; 
      -    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. 7, alin. 1, lit. b din Ordinul nr. 4619 
/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările 
ulterioare 
 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. 
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. Grădiniţa Specială 1. 

 
11. Clubul Copiilor Fălticeni 1. 

 
                Art.2: 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 
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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. 
 Potrivit prevederilor art. 5, alin. 2, lit a din Ordinul nr. 4619/2014 pentru 
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi 
completările ulterioare, la începutul fiecărui an şcolar, consiliul de administraţie în 
exerciţiu hotărăşte declanşarea procedurii de constituire a noului consiliu de 
administraţie.  
 Potrivit prevederilor art. 7, alin. 4 din Ordinul nr. 4619 /2014 pentru aprobarea 
Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 
unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare, 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)primirea unei sancţiuni disciplinare în ultimii 3 ani; 
c)condamnarea penală. 
 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 stat. 
 
 

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 

 
  

Unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de 
consiliile de administraţie, de directori şi de directori adjuncţi, după caz. 
 Potrivit prevederilor art. 96, alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu 
modificările şi completările ulterioare, 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.  
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. 
 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. 
           

 
                         Comp. legalitatatea/circuitul actelor administrative 

                  Cons. juridic Ciocan Simona 
 


