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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Fântânele în Consiliul de 

Administrație al Şcolii Gimnaziale nr.1 Fântânele, județul Constanța, în anul școlar 2021/2022 

 
  

Doamna Stoica Aneta Raluca, consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Fântânele, 

județul Constanța în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr.180/ 

17.09.2021,   în calitatea sa de inițiator, având în vedere: 

-Raportul de specialitate întocmit de  Secretarul  general a comunei Fântânele, înregistrat sub 

nr.179/17.09.2021; 

- Adresa nr.1096/17.09.2021 transmisă de Şcoala Gimnazială nr.1 Fântânele, județul Constanța; 

- prevederile art.4 alin.(1) lit.a) din Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de 

administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin O.M.E. nr.5154/2021; 

- prevederile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale, modificată și completată; 

-  prevederile art.120 alin. (1) și art.121  alin.(1) și alin.(2) din Constitutia României, republicată; 

-  prevederile art. 3 paragraful 2 și art.4 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg 

pe 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 

- prevederile art.7 alin.2 din Codul civil, adoptat prin Legea nr.287/2008, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică administrativă pentru eleborarea actelor 

normative, republicată; 

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 

PROPUNE 

  
Art.1. Desemnarea  domnului consilier local Bunea Adrian ca reprezentant al Consiliului local al 

comunei Fântânele, județul Constanța în Consiliul de administrație al Şcolii gimnaziale nr.1 Fântânele, 

județul Constanța, în anul școlar 2021/2022. 

Art.2. La data intrării în vigoare a hotărârii, își încetează aplicabilitatea orice alte prevederi 

contrare. 

Art.3. Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare  



din data de     .2021 se transmite, de Secretarul general al comunei, Comisiei de 

specialitate nr.1: Agricultură, Activități economico – financiare, Amenajarea teritoriului și urbanism, 

Comisiei de specialitate nr.2: Activități social – culturale, Învățământ, sănătate și familie, Comisiei de 

specialitate nr.3: Protecție copii, tineret și sport, Muncă și protecție socială și Comisiei de specialitate 

nr.4: Protecție mediu și turism; Juridică și de disciplină, în vederea examinării, formulării de 

amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea sau, după caz, 

respingerea proiectului. 

 

 

 

                 INIȚIATOR 
 Consilier local Aneta – Raluca STOICA  
 
         Avizat pentru legalitate 
                               Secretar general  al comunei 
                         Arina – Raluca ȘTEFĂNICĂ 
 
 
 
 

Fântânele 
Nr:   181 
Data: 20.09.2021 
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Nr.180 / 19.09.2021 

 
 

REFERAT DE APROBARE 

la Proiectul de Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local 

 al comunei Fântânele în Consiliul de Administrație al Şcolii Gimnaziale nr.1 Fântânele, județul 

Constanța, în anul școlar 2021/2022 

 
 
 

 Potrivit art.96 alin.(1) din Legea educației naționale nr.1/2011 , modificată și completată: 

”(1) 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.” 

Totodată la art.4 alin.(1) lit.a) din Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de 

administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin O.M.E. nr.5154/2021 se arată că: 

”(1) Structura consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat este 

următoarea: 

a) în cazul unităţilor de învăţământ 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; primarul sau 

un reprezentant al primarului; un reprezentant al consiliului local. 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 şi pentru învăţământul preşcolar şi primar, 

precum şi pentru alte tipuri de unităţi de învăţământ preuniversitar, prin hotărârea consiliului de 

administraţie al inspectoratului şcolar.” 

 Școala Gimnazială nr.1 Fântânele, județul Constanța se încadrează în prevederile textelor de 

lege sus enunțate, astfel încât propun desemnarea domnului consilier local Bunea Adrian ca reprezentant 

al Consiliului local al comunei Fântânele, județul Constanța în Consiliul de administrație al școlii, în anul 

școlar 2021/2022. 

 

 

 



În acest sens,  consider ca Proiectul de hotărâre este corect fundamentat, se bazează pe lege 

şi pe realităţile actuale, are un conţinut echilibrat şi poate fi aprobat. 

           Tinând cont de cele sus menţionate, supun dezbaterii şi aprobării Plenului Consiliului Local al 

comunei Fântânele, județul Constanța Proiectul de hotărâre. 

 

INIȚIATOR 
Consilier local STOICA ANETA RALUCA 
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               Nr. 179  /  17.09.2021 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de Hotărâre privind desemnarea reprezentanului Consiliului Local al comunei 

Fântânele în Consiliul de Administrație al Şcolii Gimnaziale nr.1 Fântânele, județul Constanța, în 

anul școlar 2021/2022 

 

 
Conform dispozitțiilor art.96 alin.(1) din Legea educației naționale nr.1/2011, modificată și 

completată, 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 prevederilor art.4 alin.(1) lit.a) din Metodologia-cadru de organizare și funcționare a 

consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin O.M.E. nr.5154/2021, 

structura consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, de nivel gimnazial 

cu un singur rând de clase, este format de 7 membri: 3 cadre didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentanţi 

ai părinţilor; primarul sau un reprezentant al primarului; un reprezentant al consiliului local.  

Școala Gimnazială nr.1 Fântânele, județul Constanța se încadrează în prevederile art.4 alin.(1) 

lit.a) din Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de 

învățământ preuniversitar aprobată prin O.M.E. nr.5154/2021 și este necesar a fi desemnat 

reprezentantul Consiliului local al comunei Fântânele, județul Constanța în Consiliul de administrație 

al Şcolii gimnaziale nr.1 Fântânele, județul Constanța, în anul școlar 2021/2022. 

Tinand cont de cele mentionate mai sus,  propun ca proiectul sa fie supus dezbaterii si aprobării  plenului 

Consiliului local al Comunei Fântânele 

 

 
Secretar general al comunei Fantanele                                             

                                                                                            Arina – Raluca STEFANICA         
 
                                                          

 
 


