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JUDEŢUL GORJ                                                                                                       
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Gorj în  

Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor Târgu - Jiu  

 

 

Consiliul Judeţean Gorj 

Având în vedere:  

-  Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

-  Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre; 

-  Raportul  de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală; 

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

- Solicitarea directorului Palatului Copiilor Târgu - Jiu nr. 1009/2020, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub 

nr. 11067/2020, ce vizează desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Consiliul de administrație al acestei 

unități de învățământ; 

- Prevederile art. 15 alin. (1) și alin. (3) din Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor 

care oferă activitate extrașcolară aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 

5567/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extrașcolară, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 5 alin. (2) lit. a) din Ordinul ministrului educației naționale nr. 4619/2014 pentru aprobarea 

Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 95/2013 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj 

în Consiliul de administrație al Palatului Copiilor Târgu-Jiu; 

- Prevederile art. 96 alin. (1) și alin. (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

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 şi completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

 Art. 1. Se desemnează domnul Dobre Ionel reprezentant al Consiliului Judeţean Gorj în Consiliul de 

Administrație al Palatului Copiilor Târgu - Jiu. 

 Art. 2. La data adoptării prezentei hotărâri, încetează aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 

95/2013. 

            Art. 3.  Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către compartimentele de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj și directorul Palatului Copiilor Târgu-Jiu. 

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

Copiilor Târgu-Jiu, precum și Instituției Prefectului - Județul Gorj. 

 

  

       PREŞEDINTE,                                                             CONTRASEMNEAZĂ, 

           COSMIN-MIHAI POPESCU                             SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                      CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  
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 Cu un număr de 27 voturi 

 Din numărul de consilierilor prezenți 


