Proiect
Nr. 178 din 14.09.2021

HOTĂRÂRE
privind desemnarea unui membru în Consiliul de administraţie al
Palatului Copiilor Botoşani
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de _______2021,
urmare a adresei cu nr. 982 din 02.09.2021 a Palatului Copiilor Botoşani, înregistrată la
Consiliul Județean Botoșani cu nr.15149 din 03.09.2021,
analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani, nr.
15667 din 13.09.2021, prin care se propune desemnarea unui membru în Consiliul de
administraţie al Palatului Copiilor Botoşani,
având în vedere:
- Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice, Administraţie Publică Locală, nr. 15668
din 13.09.2021,
- Avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, culte,
activităţi social-culturale, sportive, tineret şi de agrement,
în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3) și (5) din Regulamentul privind
organizarea şi funcţionarea palatelor şi cluburilor copiilor, aprobat prin Ordinul ministrului
educației și cercetării științifice nr. 4624/2015,
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f) și 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 aprobă desemnarea doamnei/domnului _________________ ca reprezentant al
Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administrație al Palatului Copiilor Botoşani.
Art. 2 Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 21 din 28.01.2021 îşi
încetează aplicabilitatea.
Art. 3 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcţiile din cadrul aparatului de
specialitate, şi persoana nominalizată la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
PREŞEDINTE,
Doina – Elena Federovici

Botoşani,
Nr. _____ din _________2021

Avizat pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel – Stelică Bejenariu

Nr. 15667 din 13.09.2021

REFERAT DE APROBARE
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Supun atenţiei dumneavoastră Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru în
Consiliul de administraţie al Palatului Copiilor Botoşani.
Prin adresa cu nr. 982 din 02.09.2021, Palatul Copiilor Botoșani a solicitat desemnarea
unui reprezentant al Consiliului Județean Botoșani să facă parte din consiliul de administrație.
Potrivit Ordinului MECS 4624/2015, Palatele copiilor sunt unități de învățământ de stat,
cu personalitate juridică, specializate în activități extrașcolare, în cadrul carora se desfășoară
acțiuni instructive - educative specifice, prin care se aprofundează și se diversifică cunostințe, se
formează, se dezvoltă și se exersează competențe potrivit vocației și opțiunii copiilor și se
valorifică timpul liber al copiilor prin implicarea lor în proiecte educative.
În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3) din Regulamentul privind organizarea şi
funcţionarea palatelor şi cluburilor copiilor, aprobat prin Ordinul ministrului educației și
cercetării științifice nr. 4624/2015, Consiliul de administrație al palatului copiilor este format
din 13 membri, după cum urmează:
- 6 cadre didactice din totalul de cadre didactice titulare ale unității de învățămant cu
personalitate juridică și structuri, inclusiv directorul,
- 1 reprezentant al inspectoratului scolar judetean - responsabil cu coordonarea activitatii
educative extrascolare,
- 2 reprezentanti ai administratiei publice locale,
- 3 reprezentanti ai parintilor,
- 1 reprezentant al partenerilor educationali.
Conform art. 15 alin. (5) din Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr.
4624/2015, membrii consiliului de administraţie sunt aleşi conform procedurii menţionate în
actele normative în vigoare privind organizarea şi funcţionarea consiliului de administraţiei din
unităţile de învăţământ preuniversitar.
Potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din Metodologia – cadru de organizare și funcționare a
consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin Ordinul
Ministerului educației naționale nr. 4619/2014, la începutul fiecărui an școlar se declanșează
procedura de constituire a noului consiliu de administrație.
Pentru anul școlar 2021 – 2022 propun desemnarea unui reprezentant al Consiliului
Județean Botoșani să facă parte din Consiliul de administrație al Palatului Copiilor Botoşani.
Faţă de cele prezentate, supun spre analiză şi adoptare proiectul de hotărâre iniţiat în acest
scop.
PREŞEDINTE,
Doina – Elena Federovici

Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală
Nr. 15668 din 13.09.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
Prin adresa cu nr. 982 din 02.09.2021, Palatul Copiilor Botoșani a solicitat desemnarea
unui reprezentant al Consiliului Județean Botoșani să facă parte din consiliul de administrație.
În conformitate cu art. 15 alin. (3) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea
palatelor şi cluburilor copiilor, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării științifice
nr. 4624/2015, Consiliul de administrație al palatului copiilor este format din 13 membri, după
cum urmează:
- 6 cadre didactice din totalul de cadre didactice titulare ale unității de învățămant cu
personalitate juridică și structuri, inclusiv directorul,
- 1 reprezentant al inspectoratului scolar judetean - responsabil cu coordonarea activitatii
educative extrascolare,
- 2 reprezentanti ai administratiei publice locale,
- 3 reprezentanti ai parintilor,
- 1 reprezentant al partenerilor educationali.
Pe lângă atribuțiile prevazute în Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare, și în alte acte normative, în vigoare, privind organizarea și functionarea
consiliului de administrație din unitățile de învățamânt, consiliul de administrație mai
îndeplinește și următoarele atribuții:
a) aprobă programele de studiu ale cercurilor, conținând modulele de studiu și
competențele aferente, elaborate separat pentru grupele de inițiere/de avansați/de performanță, la
propunerea consiliului profesoral al palatului copiilor;
b) avizează proiectele de state de funcții și de buget ale palatului copiilor;
c) aprobă comisiile de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare savarșite de
personalul salariat al unității de învățământ, conform legislației în vigoare.
Conform art. 15 alin. (5) din Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr.
4624/2015, membrii consiliului de administraţie sunt aleşi conform procedurii menţionate în
actele normative în vigoare privind organizarea şi funcţionarea consiliului de administraţiei din
unităţile de învăţământ preuniversitar.
Potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din Metodologia – cadru de organizare și funcționare a
consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin Ordinul
Ministerului educației naționale nr. 4619/2014, la începutul fiecărui an școlar se declanșează
procedura de constituire a noului consiliu de administrație.
Faţă de cele prezentate considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru promovarea
şi înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Botoşani a proiectului de hotărâre în
forma prezentată.
DIRECTOR EXECUTIV,
Amalia Marian

