
   ROMÂNIA
JUDE}UL NEAM}

CONSILIUL LOCAL AL ORA{ULUI T~RGU NEAM}

PROIECT                                          
HOTARÂRE

privind aprobarea numirii reprezentanţilor consiliului local in Consiliile de Administraţie a
unităţilor de învăţământ de stat din oraşul Tirgu Neamţ, 

pentru anul şcolar 2016 - 2017
                       
             Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;

 Având in vedere prevederile:
 Art. 96 alin.1 si 2 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale;
 Art. 5 alin. 1, alin. 2 lit. a şi ale art. 7 alin. 1 lit. b din Ordinul nr. 4619/22.09.2014 privind

aprobarea metodologiei -  cadru de organizare si  funcţionare a  Consiliului de Administraţiei  din
unităţile de învăţământ preuniversitar;

 Ordinul nr. 4621 din 23 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru
de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar,
aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4619/2014;

HCL  nr.  120/24.06.2016  privind  validarea  mandatelor  consilierilor  locali  şi  HCL  nr.
121/24.06.2016 privind constatarea consiliului local ca legal constituit;

Adresa  Colegiului  Tehnic  “  Ion  Creangă”  Tîrgu  Neamţ înregistrată  sub  nr.
12720/13.07.2016,  precum  şi  adresa  Clubului  Copiilor  Tîrgu  Neamţ  înregistrată  sub  nr.
12717/13.07.2016; 

Analizând expunerea de motive a primarului oraşului Tîrgu Neamţ precum si raportul de
specialitate  al  Serviciului  Juridic  Contencios,  Administraţie  publică  locală,  înregistrate  cu  nr.
12828/15.07.2016; 

Avizele comisiilor de specialitate; 
In temeiul art. 36 alin. 2, lit. d, alin 6, lit. a pct. l  si ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215 /2001

a administraţiei publice locale, republicată,cu modificările si completările ulterioare;

HOT|R|{TE :

        Art.1 Se aproba numirea reprezentanţilor Consiliului Local in Consiliile de Administraţie a
unităţilor de învăţământ de stat din oraşul Tirgu Neamt, pentru anul şcolar 2016-2017, conform
anexei, parte integrantă.
    Art.2   La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri se abroga orice altă hotărâre contrară.
    Art.3. Serviciul Juridic Contencios, Administraţie publică locală  din cadrul Primăriei oraşului
Tirgu Neamt va lua toate masurile  corespunzătoare pentru ducerea la  îndeplinire a  prevederilor
prezentei hotărâri;
    Art.4. Secretarul oraşului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotărâri,
prin Compartimentul Administraţie publică locală, instituţiilor si persoanelor interesate.

Iniţiator,
Primar,

Vasilică Harpa
                                                                                                                          Avizează pentru

legalitate,                                
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                                                                                                                    Secretar oraş,
                                                                                                             jr. Laura Elena Maftei

        

     
                                                                                                   
Primaria orasului Tirgu Neamt                                                                                   APROB, 
Serviciul Juridic Contencios, Administraţie publică locală                                      Primar,           
Nr. 12828/15.07.2016                                                                                                 Vasilică Harpa

RAPORT SPECIALITATE

privind aprobarea numirii reprezentanţilor consiliului local in Consiliile de Administraţie a
unităţilor de învăţământ de stat din oraşul Tirgu Neamţ, pentru anul şcolar 2016-2017.

Având în vedere prevederile:

 Ordinul nr. 4619/22.09.2014 privind aprobarea metodologiei - cadru de organizare si
funcţionare  a  Consiliului  de  Administraţiei  din  unităţile  de  învăţământ  preuniversitar,
modificat  prin  Ordinul  nr.  4621  din  23  iulie  2015  pentru  modificarea  şi  completarea
Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de
învăţământ  preuniversitar,  aprobată  prin  Ordinul  ministrului  educaţiei  naţionale  nr.
4619/2014; 
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Art.  5 (1)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.
 (2)În vederea constituirii noului consiliu de administraţie, în acord cu prevederile art. 4, directorul
unităţii de învăţământ derulează următoarea procedură:
a) solicită, în scris, consiliului local, primarului, (…) desemnarea reprezentanţilor, în termen de 10
zile lucrătoare de la data solicitării. (…).
Art.  7 (1)Membrii  consiliului  de  administraţie  sunt  aleşi  sau,  după  caz,  desemnaţi  după  cum
urmează:
b)  reprezentanţii  consiliului  local,  consiliului  judeţean/  Consiliului  General  al  Municipiului
Bucureşti sunt desemnaţi de acesta;

Examinând adresa nr. 12720/13.07.2016, înaintată de Colegiului Tehnic “Ion Creangă” Tîrgu
Neamţ, prin care se solicită desemnarea a trei reprezentanţi ai Consiliului local al oraşului Tîrgu
Neamţ,  precum şi un reprezentant al Primarului oraşului;  adresa Clubului Copiilor Tîrgu Neamţ
înregistrată  sub  nr.  12717/13.07.2016,  prin  care  se  solicită  desemnarea  unui  reprezentant  al
Consiliului local în Consiliul de Administraţie al Clubului; 

Ţinând  cont  de  prevederile  HCL  nr.  120/24.06.2016  privind  validarea  mandatelor
consilierilor  locali  şi  HCL  nr.  121/24.06.2016  privind  constatarea  consiliului  local  ca  legal
constituit;

În  vederea  organizării  consiliilor  de  administraţie  a  unităţilor  de  învăţământ  de  stat  cu
personalitate  juridică,  conform Legii educaţiei naţionale nr.  1/2011,  propunem Consiliului  local  al
oraşului Tîrgu Neamţ, numirea reprezentanţilor săi în aceste consilii.

Şef Serviciul Juridic Contencios
Cons.jr. Iftode Oana-Maria
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Primaria orasului Tirgu Neamt                                                                                   
Serviciul Juridic Contencios, Administraţie publică locală                                                              
Nr. 12828/15.07.2016                                                                                                

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea numirii reprezentanţilor consiliului in Consiliile de Administraţie a unităţilor
de învăţământ de stat din oraşul Tirgu Neamţ, pentru anul şcolar 2016-2017.

Având în vedere prevederile art. 96 alin.1 si 2 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, ale
art. 5 alin. 1 şi 2 lit. a şi ale art. 7 alin. 1 lit b din Ordinul nr. 4619/22.09.2014 privind aprobarea
metodologiei - cadru de organizare si funcţionare a Consiliului de Administraţiei din unităţile de
învăţământ preuniversitar, modificat prin Ordinul nr. 4621 din 23 iulie 2015 pentru modificarea şi
completarea  Metodologiei-cadru  de organizare  şi  funcţionare  a  consiliului  de  administraţie  din
unităţile  de  învăţământ  preuniversitar  aprobată  prin  Ordinul  ministrului  educaţiei  naţionale  nr.
4619/2014;

Adresa  Colegiului  Tehnic  “  Ion  Creangă”  Tîrgu  Neamţ înregistrată  sub  nr.
12720/13.07.2016,  precum  şi  adresa  Clubului  Copiilor  Tîrgu  Neamţ  înregistrată  sub  nr.
12717/13.07.2016,  prin  care se solicită  numirea reprezentanţilor  Consiliului local  al  oraşului  în
Consiliile de Administraţie; 

Tinând  cont  de  prevederile  HCL  nr.  120/24.06.2016  privind  validarea  mandatelor
consilierilor  locali  şi  HCL  nr.  121/24.06.2016  privind  constatarea  consiliului  local  ca  legal
constituit.

În  vederea  organizării  consiliilor  de  administraţie  a  unităţilor  de  învăţământ  de  stat  cu
personalitate  juridică,  conform Legii educaţiei naţionale nr.  1/2011,  propunem Consiliului  local  al
oraşului Tîrgu Neamţ, numirea şi aprobarea reprezentanţilor săi în aceste consilii.

Primar,
Vasilică Harpa
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ANEXA 
                                                                        LA  HCL  nr.          din  

Lista cu reprezentantii Consiliului local in Consiliile de Administratie a
unitatilor de invatamant de stat din orasul Tirgu Neamt, pentru anul scolar

2016-2017.
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Nr.
Crt.

UNITATEA SCOLARA REPREZENTANTII
CONSILIULUI LOCAL

1. COLEGIUL NATIONAL “STEFAN 
CEL MARE” TG.NEAMT

3 reprezentanţi

2.
COLEGIUL TEHNIC “ION 
CREANGA” TG.NEAMT

3 reprezentanţi

3. LICEUL “VASILE CONTA” 
TG.NEAMT

3 reprezentanţi

4. SCOALA DOMNEASCA “GRIGORE 
GHICA-VODA”  TG.NEAMT.

2 reprezentanţi

5.
SCOALA GIMNAZIALA “ION 
CREANGA”  TG.NEAMT.

2 reprezentanţi

6. CLUBUL COPIILOR TG.NEAMT 1 reprezentanţi

7. CLUBUL SPORTIV SCOLAR 2 reprezentanţi
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