
 

ROMÂNIA                                                                                     

JUDEȚUL GORJ                                                                                    Proiect,           

CONSILIUL JUDEȚEAN                                             

                                                                                                                                                                           

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Consiliul de administrație al 

Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu 

Consiliul Județean Gorj,  

Având în vedere: 

- Expunerea de motive; 

- Raportul de specialitate al Direcției juridice și dezvoltarea capacității administrative; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice și administrație publică; 

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

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

- Demisia domnului Nichifor Gheorghe din calitatea de reprezentant al Consiliului Județean Gorj în 

Consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu, înregistrată la 

Consiliul Județean Gorj sub nr. 6795/31.05.2017; 

- Ordinul MEN nr. 3160/2017 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare 

și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată 

prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014; 

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

incluzivă, aprobat prin Ordinul Ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 

5555/2011; 

- Prevederile  art. 91, alin. (5), lit. a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

În temeiul art. 97, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1. Se constată încetarea de drept, ca urmare a demisiei, a calității domnului Nichifor Gheorghe de 

reprezentant al Consiliului Județean Gorj în Consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru 

Educație Incluzivă Târgu-Jiu. 

Art. 2. Se desemnează domnul/doamna_____________________ca reprezentant al Consiliului 

Județean Gorj în Consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor nominalizate la art. 1 și 2, Centrului Școlar pentru 

Educație Incluzivă Tg-Jiu și Instituției Prefectului – Județul Gorj. 

        

        PREȘEDINTE, 

   Cosmin-Mihai Popescu                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                            SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                                        Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

Nr. _______ 

Adoptată în ședința din _________.2017 

Cu un număr de ______ voturi 

Din totalul numărului de consilieri  

 

 



 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Consiliul de administrație al 

Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre, propun autorității deliberative desemnarea unui 

reprezentant al Consiliului Județean Gorj în Consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru 

Educație Incluzivă Târgu-Jiu, având în vedere demisia domnului Nichifor Gheorghe din această 

calitate, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 6795/31.05.2017. 

  La baza acestei propuneri stau prevederile art. 4, alin. (1), lit. b1  din Anexa la Ordinul 

ministrului educaţiei naţionale nr. 4619/2014  pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și 

funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, potrivit cărora 

din Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă face parte un 

reprezentant al Consiliului Județean. 

Având în vedere dispozițiile legale invocate, propun adoptarea prezentului proiect de 

hotărâre. 

 

INIȚIATOR, 

PREȘEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Consiliul de administrație al 

Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu 

 

Prin proiectul de hotărâre prezentat, se propune desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

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

unitate de învățământ cu personalitate juridică ce face parte din rețeaua școlară, având ca scop și 

finalitate recuperarea, compensarea, reabilitarea și integrarea școlară și socială a diferitelor categorii 

de copii/elevi/tineri cu deficiențe (art. 1, alin. 2 din Regulamentul-cadru privind organizarea și 

funcționarea centrelor școlare pentru educație incluzivă, aprobat prin Ordinul Ministrului educației, 

cercetării, tineretului și sportului nr. 5555/2011). 

Potrivit art. 19 din Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea centrelor școlare 

pentru educație incluzivă, aprobat prin Ordinul Ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului 

nr. 5555/2011, centrele școlare pentru educație incluzivă se organizează și funcționează ca unități de 

învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, în conformitate cu prevederile legale. 

De asemenea, potrivit prevederilor art. 1, pct. 2 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 

3160/2017 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a 

Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul nr. 

4619/2014, din Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă face parte un 

reprezentant al consiliului județean, 

Având în vedere cele de mai sus, cât și demisia domnului Nichifor Gheorghe din calitatea de 

reprezentant al Consiliului Județean Gorj în Consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru 

Educație Incluzivă Târgu-Jiu, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 6795/31.05.2017, 

considerăm legal proiectul de hotărâre inițiat. 

 

Direcția juridică și dezvoltarea 

capacității administrative, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

COSTEL MARCĂU 


