
 
              Proiect 

               Nr. 23 din 21.01.2021 

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în 

Consiliul administrativ al Şcolii Populare de Arte ”George Enescu” Botoşani 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţa ordinară în data de ________2021, 

 

analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani, nr. 1034 

din 19.01.2021, prin care se propune desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean 

Botoşani în Consiliul administrativ al Şcolii Populare de Arte ”George Enescu” Botoşani, 

având în vedere:  

- Raportul de specialitate al Direcţiei Juridică, Administrație Publică Locală, nr. 1035 din 

19.01.2021; 

- Avizul comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, culte, 

activităţi social-culturale, sportive, tineret şi de agrement; 

- Avizul comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1)  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

189/2008, cu modificările şi completările ulterioare, art. 11 – 13 din anexa nr. 4 la  Ordinul 

Ministrului Culturii nr. 2193/2004 şi art. 18 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Şcolii Populare de Arte Botoşani aprobat prin anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani 

nr. 155 din 26.10.2018,  

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 – Se desemnează domnul Olaru Cătălin - Cristian ca reprezentant al Consiliului 

Judeţean Botoşani în Consiliul administrativ al Şcolii Populare de Arte ”George Enescu” 

Botoşani, 

Art. 2 Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 117 din 24.08.2016 își încetează 

aplicabilitatea, 

Art. 3 – Președintele Consiliului Judeţean Botoşani prin direcţiile din cadrul aparatului de 

specialitate, persoana nominalizată la art. 1 şi Şcoala Populară de Arte ”George Enescu” Botoşani 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

 
         PREŞEDINTE,                                                           Avizat pentru legalitate:                                                                           

      Doina Elena Federovici                                    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,                                                                                                        

                                                                                                 Marcel-Stelică Bejenariu                                                                                                                                                                   

 

 

 

 
Botoşani, 

Nr. ______ din ________2021 



 
Nr. 1034 din 19.01.2021 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 

 

Doamnelor și domnilor consilieri, 

 

Supan atenției dumneavoastră Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui 

reprezentant al Consiliului Județean Botoșani în Consiliul administrativ al Școlii Populare de 

Arte ”George Enescu” Botoșani 

 

Potrivit art. 26 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 189/2008, cu 

modificările și completările ulterioare, managerul instituției publice de cultură, în funcție  de 

mărime, complexitate și specificul acesteia, este asistat în activitatea sa de consiliul administrativ, 

ca organism colegial cu rol deliberativ sau consultativ. 

Conform regulamentului de organizare și funcționare al Școlii Populare de Arte ”George 

Enescu” Botoșani, aprobat prin anexa la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 155 din 

26.10.2018, activitatea managerului instituției publice de cultură este sprijinită de Consiliul 

administrativ, organ colectiv de conducere cu caracter deliberativ. Consiliul administrativ este 

condus de manager, în calitate de președinte și este format din 5 membri, conform legislației în 

vigoare din domeniu, din care un membru este reprezentantul Consiliului Județean Botoșani, 

desemnat de acesta. 

 

Prin constituirea noului Consiliu Județean se impune desemnarea unui reprezentant al 

Consiliului Județean Botoșani în Consiliul administrativ al Școlii Populare de Arte ”George 

Enescu” Botoșani. 

 

Față de cele prezentate, supun spre analiză și adoptare proiectul de hotărâte inițiat în acest 

scop. 

 

 

 

 

Președinte 

Doina – Elena Federovici 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală                      

                 Nr. 1035 din 19.01.2021                      

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

 

Potrivit art. 26 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 189/2008, cu 

modificările și completările ulterioare, managerul instituției publice de cultură, în funcție  de 

mărime, complexitate și specificul acesteia, este asistat în activitatea sa de consiliul administrativ, 

ca organism colegial cu rol deliberativ sau consultativ. 

Componența, atribuțiile, organizarea și funcționarea consiliului administrativ se stabilesc 

prin regulamentele de organizare și funcționare, aprobate de autoritatea în subordinea căreia se 

află instituțiile publice de cultură și prin coroborarea prevederilor din Ordinul Ministrului Culturii 

nr. 2193/2004. 

Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Populare de Arte ”George Enescu” 

Botoșani a fost aprobat prin anexa la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 155 din 

26.10.2018. 

Potrivit regulamentului de organizare și funcționare al Școlii Populare de Arte ”George 

Enescu” Botoșani activitatea managerului instituției publice de cultură este sprijinită de Consiliul 

administrativ, organ colectiv de conducere cu caracter deliberativ. Consiliul administrativ este 

condus de manager, în calitate de președinte și este format din 5 membri, conform legislației în 

vigoare din domeniu, din care un membru este reprezentantul Consiliului Județean Botoșani, 

desemnat de acesta. 

 

Consiliul administrativ are următoarele atribuții principale: 

a) trasează evoluția strategică a școlii, ținând seama de mutațiile ce pot surveni în privința 

scopurilor și menirii instituției în raport de schimbările societății locale și naționale; 

b) avizează statul de funcții pentru personalul didactic, didactic auxiliar și cel nedidactic 

întocmit de managerul unității ce îl supune spre aprobare ordonatorului principal de credite; 

c) definitivează și aprobă tematica și graficul activităților consiliului administrativ, propuse de 

președinte; 

d) stabilește prin hotărâri proprii responsabilitățile membrilor săi; 

e) aprobă Regulamentul intern al școlii; 

f) avizează proiectul planului de școlarizare, organigrama, taxele școlare; 

g) avizează proiectul de buget anual ce urmează a fi înaintat spre aprobare Consiliului Județean; 

h) aprobă repartiția bugetului anual și propune modalități legale de majorare a acestuia; 

i) avizează în condițiile legii virări de credite; 

j) aprobă grila de evaluare privind acordarea salariului de merit pentru personalul angajat 

conform metodologiei Ministerului Educației Naționale; 

k) aprobă acordarea salariilor de merit, a premiilor salariaților unității de învățământ în limitele 

bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite; 

l) soluționează contestațiile privind stabilirea salariilor și acordarea gradelor și treptelor 

profesionale personalului nedidactic și auxiliar; 

m) numește și aprobă prin hotărâri comisia de evaluare a activităților didactice și extra-didactice 

și comisia de disciplină, etică și moralitate; 

n) aprobă calificativele anuale ale personalului didactic și nedidactic, stabilite conform fișei 

postului și criteriile de evaluare, la propunerea președintelui; 

o) analizează restrângerile de activitate ala personalului, conform reglementărilor în vigoare; 



p) aprobă pe parcursul semestrului II al anului școlar reducerea parțială sau totală a taxelor de 

frecvență, fără a depăși 10% din totalul numărului de elevi/școală, la propunerea profesorilor 

îndrumători, conform O.M.C 456/13.07.1992; 

q) analizează și avizează orice alte propuneri, memorii, materiale primite din partea salariaților 

și care au legătură cu condițiile generale de administrare și funcționare a Școlii Populare. 

 

Având în vedere constituirea noului Consiliu Județean se impune desemnarea 

reprezentantului Consiliului Județean Botoșani în Consiliul administrativ al Școlii Populare de 

Arte ”George Enescu” Botoșani. 

 

Față de cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru 

promovarea şi înscrierea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean a proiectului de hotărâre 

în forma prezentată. 

 

 

 

 

Director Executiv, 

Amalia Marian 


