
 

 
                  Proiect 

Nr. 210 din 13.10.2021 

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Botoşani în 

Consiliul de administraţie al Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” Dorohoi 
 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă extraordinară în data de _________2021, 

urmare a adresei cu nr. 5781 din 24.09.2021 a Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” 

Dorohoi, 

analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 17750                

din 13.10.2021 prin care se propune desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani 

în Consiliul de administraţie al Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” Dorohoi, 

având în vedere:  

- Raportul de specialitate al Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală nr. 17751 din 

13.10.2021 

- 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. 96 alin. (21) lit. b) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei 

naţionale, cu modificările ulterioare, art. 4 alin. (3) lit. a) și art. 5 din Metodologia-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar 

aprobată prin Ordinul nr. 5154/2021, 

 în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a) 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 desemnează domnul/doamna ______________________ ca reprezentant al 

Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Școlii Profesionale Speciale „Ion 

Pillat” Dorohoi.  

 Art. 2 Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 170/30.08.2021 îşi încetează 

aplicabilitatea.  

Art. 3 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcţiile din cadrul aparatului de 

specialitate, persoana nominalizată la art. 1 și Școala Profesională Specială „Ion Pillat” Dorohoi 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. 17750 din 13.10.2021  

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 
 

              Doamnelor şi domnilor consilieri, 
 

  Supun atenţiei dumneavoastră Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Școlii Profesionale Speciale „Ion 

Pillat” Dorohoi. 

Prin adresa cu nr. 5781 din 24.09.2021, Școala Profesională Specială „Ion Pillat” Dorohoi a 

solicitat desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Botoșani să facă parte din consiliul 

de administrație, ca urmare a adresei nr. 11404 din 21.09.2021 a Inspectoratului Școlar Județean 

Botoșani prin care modifică componența consiliului de administrație la 7 membri. 

Potrivit art. 4 alin. (3) lit. a) din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor 

de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul nr. 5154/2021, în 

cazul unităţilor de învăţământ special de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, consiliul de 

administraţie este format din 7 membri: 3 cadre didactice, inclusiv directorul, 2 reprezentanţi ai 

părinţilor, preşedintele consiliului judeţean sau un reprezentant al acestuia, un reprezentant al 

consiliului judeţean. Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al consiliului de 

administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă. Prevederile 

prezentei litere se aplică în mod corespunzător şi pentru învăţământul preşcolar şi primar, precum şi 

pentru alte tipuri de unităţi de învăţământ special, prin hotărârea consiliului de administraţie al 

inspectoratului şcolar. 

În conformitate cu art. 5 alin (1) din Metodologia-cadru menționată mai sus, la începutul 

fiecărui an şcolar, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor, consiliul de administraţie în 

exerciţiu hotărăşte declanşarea procedurii de constituire a noului consiliu de administraţie. 

Alin. (2) al aceluiași articol prevede că în vederea constituirii noului consiliu de 

administraţie directorul unităţii de învăţământ solicită, în scris, consiliului judeţean/Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, preşedintelui consiliului judeţean - 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, 

consiliului reprezentativ al părinţilor, precum şi consiliului elevilor desemnarea reprezentanţilor. 

Pentru anul școlar 2021 – 2022 propun desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Județean Botoșani să facă parte din Consiliul de administrație a Școlii Profesionale Speciale ”Ion 

Pillat” Dorohoi. 

Prin urmare prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr. 170/30.08.2021 nu mai sunt de 

actualitate și își încetează aplicabilitatea. 

 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. 17751 din 13.10.2021  

    

                                                                                                                                                                                                                            

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 

 În conformitate cu prevederile art. 96 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu 

modificările ulterioare, unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse 

de consiliile de administraţie, de directori şi de directori adjuncţi, după caz. În exercitarea 

atribuţiilor ce le revin, consiliile de administraţie şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu 

comitetul de părinţi şi cu autorităţile administraţiei publice locale.  

Potrivit art. 4 alin. (3) lit. a) din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor 

de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul nr. 5154/2021, în 

cazul unităţilor de învăţământ special de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, consiliul de 

administraţie este format din 7 membri: 3 cadre didactice, inclusiv directorul, 2 reprezentanţi ai 

părinţilor, preşedintele consiliului judeţean sau un reprezentant al acestuia, un reprezentant al 

consiliului judeţean. Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al consiliului de 

administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă. Prevederile 

prezentei litere se aplică în mod corespunzător şi pentru învăţământul preşcolar şi primar, precum şi 

pentru alte tipuri de unităţi de învăţământ special, prin hotărârea consiliului de administraţie al 

inspectoratului şcolar. 

În conformitate cu art. 5 alin (1) din Metodologia-cadru menționată mai sus, la începutul 

fiecărui an şcolar, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor, consiliul de administraţie în 

exerciţiu hotărăşte declanşarea procedurii de constituire a noului consiliu de administraţie. 

Alin. (2) al aceluiași articol prevede că în vederea constituirii noului consiliu de 

administraţie directorul unităţii de învăţământ solicită, în scris, consiliului judeţean/Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, preşedintelui consiliului judeţean - 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, 

consiliului reprezentativ al părinţilor, precum şi consiliului elevilor desemnarea reprezentanţilor. 

Prin adresa cu nr. 5781 din 24.09.2021, Școala Profesională Specială „Ion Pillat” Dorohoi a 

solicitat desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Botoșani să facă parte din consiliul 

de administrație, ca urmare a adresei nr. 11404 din 21.09.2021 a Inspectoratului Școlar Județean 

Botoșani prin care modifică componența consiliului de administrație la 7 membri. 

Prin urmare prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr. 170/30.08.2021 nu mai sunt de 

actualitate și își încetează aplicabilitatea. 

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 

 


