
ROMÂNIA                                                                                              

JUDEȚUL GORJ                                                                                    

CONSILIUL JUDEȚEAN                  

                                  

 

HOTĂRÂRE 

pentru desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Județean Gorj în vederea constituirii Consiliului 

de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu 

 

Consiliul Județean Gorj,  

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre;  

- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate şi asistenţă socială; 

-   Solicitarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu nr. 1817/09.09.2020, înregistrată la 

Consiliului Județean Gorj sub nr. 11886/10.09.2020; 

- Metodologia-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de 

învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4619/2014, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea centrelor școlare pentru educație incluzivă, 

Anexa nr. 3, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5555/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 96 alin. (21) lit. b) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-   Prevederile  art. 5 alin. (2) lit. a) din Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliului de 

administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale 

nr. 4619/2014, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 13 alin. (4) din Regulamentul de Organizare și funcționare al Centrului Școlar pentru 

Educație Incluzivă Târgu Jiu nr. 3072/2019; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 141/29.10.2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului 

Județean Gorj în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu, 

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 HOTĂRĂȘTE: 

  

Art. 1. În vederea constituirii Consiliului de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă 

Târgu Jiu, se desemnează următorii reprezentanți ai Consiliului Județean Gorj: 

1. Domnul/doamna _____________________; 

2. Domnul/doamna _____________________. 

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către compartimentele de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj și directorul Centrului Școlar pentru Educație  

Incluzivă Târgu Jiu. 

Art. 3. La data adoptării prezentei hotărâri, încetează aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Județean Gorj 

nr. 141/29.10.2018.  

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor nominalizate la art. 1, Consiliului de administrație al 

Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu, precum și Instituției Prefectului - Județul Gorj.        

 

PREȘEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 

 

CONTRASEMNEAZĂ,                                                    

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,                                                            

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

Nr. _______ 

Adoptată în ședința din _________2020 

Cu un număr de ______ voturi 

Din totalul numărului de consilieri 

PROIECT 

Avizat pentru legalitate, 

Secretar general al județului, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 
 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 a Proiectului de hotărâre pentru desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Județean Gorj în 

vederea constituirii Consiliului de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă 

Târgu Jiu 

 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu este organizat în baza Legii educației naționale 

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ca unitate de învățământ preuniversitar cu personalitate 

juridică, care face parte din rețeaua școlară, fiind organizată de către Ministerul Educației, Cercetării, 

Tineretului și Sportului, având ca scop și finalitate recuperarea, compensarea, reabilitarea și integrarea școlară 

și socială a diferitelor categorii de copii/elevi/tineri cu deficiențe. 

Această unitate de învățământ reprezintă cadrul instituțional de acțiune care asigură accesul la 

educație tuturor copiilor, prin educație formală și servicii educaționale acordate copiilor cu cerințe 

educaționale speciale, școlarizați atât în învătământul special, cât și în învățământul de masî, precum și 

personalului care este implicat în educația acestora. 

Potrivit prevederilor art. 96 alin. (21) lit. b) din actul normativ mai sus precizat, 

„În unităţile de învăţământ special de stat, consiliul de administrație este organ de conducere și este 

constituit din 7, 9 sau 13 membri”.  

b) în cazul în care consiliul de administrație este format din 9 membri, dintre aceștia 4 sunt cadre 

didactice, președintele consiliului județean/Consiliului General al Municipiului București sau un 

reprezentant al acestuia, 2 reprezentanți ai consiliului județean/Consiliului General al Municipiului 

București și 2 reprezentanți ai părinților. Directorul este membru de drept al consiliului de administrație din 

cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învățământ respectivă”. 

Modalitatea de constituire a Consiliului de administrație este reglementată de dispozițiile art. 5 alin. 

(2) lit. a) din Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de 

învățământ preuniversitar aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4619/2014, cu 

modificările și completările ulterioare, după cum urmează: 

    (2) În vederea constituirii noului consiliu de administraţie, în acord cu prevederile art. 4, directorul 

unităţii de învăţământ derulează următoarea procedură:  

    a) solicită, în scris, consiliului local, primarului, respectiv consiliului judeţean/Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti, preşedintelui consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 

în cazul învăţământului special, operatorului economic/operatorilor economici sau consiliului reprezentativ 

al operatorilor economici, în cazul unităţilor de învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional şi 

tehnic şi al unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică care şcolarizează exclusiv în 

învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere majoritară a învăţământului dual, consiliului reprezentativ al 

părinţilor, precum şi consiliului elevilor desemnarea reprezentanţilor, în termen de 10 zile lucrătoare de la 

data solicitării. În cazul unităţilor de învăţământ în care există clase cu învăţământ în limba maternă, 

directorul va solicita consiliului reprezentativ al părinţilor să desemneze şi un reprezentant al părinţilor 

elevilor care învaţă la clasele cu învăţământ în limba maternă. În mod similar se procedează şi în unităţile 

de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale în cadrul cărora funcţionează şi clase cu predare 

în limba română.  

În temeiul acestor dispoziții legale, directorul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu, 

Județul Gorj a transmis solicitarea înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 11886/2020, ce vizează 

desemnarea a doi reprezentanți ai autorității administrației publice județene în vederea constituirii Consiliului 

de administrație al acestei unități de învățământ special.  

Principalele atribuţii ale Consiliului de administraţie, ca organ de conducere al unităţii de învăţământ, 

sunt reglementate prin art. 96 alin. (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, după cum urmează:    
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  a) adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ;   

  b) aprobă planul de dezvoltare instituţională elaborat de directorul unităţii de învăţământ;   

  c) aprobă curriculumul la decizia şcolii, la propunerea consiliului profesoral;   

   d) stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţi;   

   f) aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar, precum şi schema de personal 

nedidactic;   

   g) aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la propunerea consiliului 

profesoral;   

   h) sancţionează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii;   

   i) aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatul concursurilor;   

   j) aprobă orarul unităţii de învăţământ;   

   k) îşi asumă răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ, alături de director;   

   l) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale ministrului educaţiei şi 

cercetării, respectiv ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării.   

         Faţă de cele prezentate, propun Consiliului Judeţean Gorj adoptarea Proiectului de hotărâre pentru 

desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Judeţean Gorj în vederea constituirii Consiliul de administraţie 

al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu, în forma prezentată.  

  

 

INIȚIATOR, 

PREȘEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre pentru desemnarea a doi reprezentanți ai  Consiliului Județean Gorj în vederea 

constituirii Consiliului de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă 

Târgu Jiu  

 

  

Prin Proiectul de hotărâre prezentat se propune desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Județean 

Gorj în vederea constituirii Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu 

Jiu, ce este organizat  și funcționează, la nivelul județului Gorj, ca unitate de învățământ preuniversitar cu 

personalitate juridică, care asigură accesul la educație tuturor copiilor, prin educație formală și servicii 

educaționale acordate copiilor cu cerințe educaționale speciale, școlarizați atât în învățământul special, cât și 

în învățământul de masă, precum și personalului care este implicat în educația acestora. 

Temeiul legal la întocmirea proiectului de hotărâre este asigurat de: 

- Prevederile art. 96 alin. (21) lit. b) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, potrivit cărora 

 „În unităţile de învăţământ special de stat, consiliul de administrație este organ de conducere și este 

constituit din 7, 9 sau 13 membri”.  

b) în cazul în care consiliul de administrație este format din 9 membri, dintre aceștia 4 sunt cadre 

didactice, președintele consiliului județean/Consiliului General al Municipiului București sau un 

reprezentant al acestuia, 2 reprezentanți ai consiliului județean/Consiliului General al Municipiului 

București și 2 reprezentanți ai părinților. Directorul este membru de drept al consiliului de administrație din 

cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învățământ respectivă”.  

- Prevederile art. 1 din Anexa nr. 3 la Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea 

centrelor școlare pentru educație incluzivă aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului 

şi sportului, nr. 5555/2011, cu modificările și completările ulterioare,  

- Prevederile art. 5 alin. (2) lit. a) din Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliului de 

administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale 

nr. 4619/2014 pentru aprobarea, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora: 

    În vederea constituirii noului consiliu de administraţie, în acord cu prevederile art. 4, directorul 

unităţii de învăţământ derulează următoarea procedură:  

    a)  solicită, în scris, consiliului local, primarului, respectiv consiliului judeţean/Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti, preşedintelui consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 

în cazul învăţământului special, operatorului economic/operatorilor economici sau consiliului reprezentativ 

al operatorilor economici, în cazul unităţilor de învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional şi 

tehnic şi al unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică care şcolarizează exclusiv în 

învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere majoritară a învăţământului dual, consiliului reprezentativ al 

părinţilor, precum şi consiliului elevilor desemnarea reprezentanţilor, în termen de 10 zile lucrătoare de la 

data solicitării. În cazul unităţilor de învăţământ în care există clase cu învăţământ în limba maternă, 

directorul va solicita consiliului reprezentativ al părinţilor să desemneze şi un reprezentant al părinţilor 

elevilor care învaţă la clasele cu învăţământ în limba maternă. În mod similar se procedează şi în unităţile 

de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale în cadrul cărora funcţionează şi clase cu predare 

în limba română.  

În aplicarea acestor dispoziții legale, directorul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu 

a transmis solicitarea nr. 1817/2020, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 11886/2020, ce vizează 

desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Judeţean Gorj în vederea constituirii Consiliului de 

administraţie al acestei unităţi de învățământ special.  
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Principalele atribuţii ale Consiliului de administraţie, ca organ de conducere al unităţii de învăţământ, 

sunt reglementate prin art. 96 alin. (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, după cum urmează:    

  a) adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ;   

  b) aprobă planul de dezvoltare instituţională elaborat de directorul unităţii de învăţământ;   

  c) aprobă curriculumul la decizia şcolii, la propunerea consiliului profesoral;   

   d) stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţi;   

   f) aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar, precum şi schema de personal 

nedidactic;   

   g) aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la propunerea consiliului 

profesoral;   

   h) sancţionează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii;   

   i) aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatul concursurilor;   

   j) aprobă orarul unităţii de învăţământ;   

   k) îşi asumă răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ, alături de director;   

   l) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale ministrului educaţiei şi 

cercetării, respectiv ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării.   

  Față de cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale şi propunem adoptarea 

Proiectului de hotărâre în forma prezentată.   

 

 

 

Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii 

administrative și achiziții publice 

Director executiv, 

Marcău Costel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul resurse umane, managementul 

funcției publice și al unităților sanitare preluate 

Șef serviciu, 

Slivilescu Lidia 

 

 

 


