ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA OGRA

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA
Nr. 55 din 31 octombrie 2014
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Ogra în Consiliul
de administraţie al Şcolii Gimnaziale Ogra
Consiliul Local al comunei Ogra, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,
Având în vedere:
-Raportul de specialitate nr.4471/30.10.2014 la proiectul de hotărâre privind desemnarea
reprezentantantilor Consiliului Local al comunei Ogra în Consiliul de administraţie al Şcolii
Gimnaziale Ogra
-Adresa nr.1080/30.10.2014 emisa de Scoala Gimnaziala Ogra,inregistrata la comuna
Ogra cu nr.4471/30.10.2014, avand ca obiect desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al
comunei Ogra in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Ogra;
-Hotararea Consiliului local Ogra nr.34/28.11.2012 prin care dl. consilier Oltean Ioan a
fost desemnat reprezentantul Consiliului local al comunei Ogra in Consiliul de administratie al
Scolii Gimnaziale Ogra;
-Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
-prevederile art.96 alin.2 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și
completăile ulterioare;
Ţinând seama de prevederile art. 36 alin.(2) litera "d" şi ale art.alin.6 litera „a” punctul 1
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
În temeiul prevederilor art.115 alin.(1) lit.”b” şi ale art.45 alin.1 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completerările ulterioare,

h o t ă r ă ş t e:
Art.1.Se desemnează domnul consilier DEMETER IOSIF pentru a face parte, alături de
domnul consilier Oltean Ioan, din Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Ogra, avand
calitatea de reprezentanti ai Consiliului Local Ogra în acest organ de conducere.
Art.2. Persoana desemnată la art.1 din prezenta hotărâre va face parte din Consiliul de
administrație al Școlii Gimnaziale Ogra până la revocarea din această funcție sau la încetarea
mandatului de consilier local în comuna Ogra.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică persoanei desemnate la art.1, Şcolii Gimnaziale
Ogra şi Instituţiei Prefectului judeul Mures.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Porumb Vasile

Contrasemneaza
SECRETAR,
Crefelean Anicuta-Ramona

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA OGRA
Nr. 4471/30.10 2014

APROBAT
Primar,
Palaghie Marian

R A PO R T
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantantilor Consiliului Local al
comunei Ogra în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Ogra

Școala Gimnazială Ogra solicită Consiliuluil local prin adresa cu nr.1080/30.10.2014
desemnarea reprezenților în Consiliul de administrație al școlii, în conformitate cu prevederile
art.96 alin.2 litera ”b” din Legea nr.1/2011, în care se stipulează că în cazul Consiliilor de
administrației formate din 9 membri, doi dintre aceștia sunt consilieri locali.
Consiliul Local Ogra prin Hotărârea nr.34/28.11.2012, și-a desemnat un reprezentant în Cosiliul
de administrației al Școlii Gimnaziale în persoana domnului consilier Oltean Ioan,

care în

conformitate ce aceeași hotărâre îndeplinește această funcție până la revocare.
Ținând seama de cele arătate mai sus precum și de de prevederile Legii nr.215/2001
privind administraţia publică locală,republicată, care stabileşte printre atribuţiile Consiliul Local
şi gestionarea serviciilor furnizate cãtre cetăţeni şi că în exercitarea acestor atribuţii asigurã,
potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor
publice de interes local, care privesc inclusiv educaţia, este necesar în acest moment să se
desemneze și cel de-al doile reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de administrație al
Școlii Gimanziale.
Fata de cele aratate se propune spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.
Intocmit,
SECRETAR,
Anicuta-Ramona Crefelean

Art. 96
(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.
(2)În unităţile de învăţământ de stat consiliul de administraţie este organ de
conducere şi este constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel:
a)în cazul unităţilor de învăţământ de nivel gimnazial cu un singur rând de clase,
consiliul de administraţie este format din 7 membri, cu următoarea componenţă: 3
cadre didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentanţi ai părinţilor; un reprezentant al
primarului; un reprezentant al consiliului local. Prevederile prezentului articol se
aplică în mod corespunzător şi pentru învăţământul preşcolar şi primar;
b)în cazul în care consiliul de administraţie este format din 9 membri, dintre aceştia
4 sunt cadre didactice, un reprezentant al primarului, 2 reprezentanţi ai consiliului
local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul şi directorul adjunct sunt membri de
drept ai consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea
de învăţământ respectivă;
c)în cazul în care consiliul de administraţie este format din 13 membri, dintre aceştia
6 sunt cadre didactice, un reprezentant al primarului, 3 reprezentanţi ai consiliului
local şi 3 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul şi directorul adjunct sunt membri de
drept ai consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea
de învăţământ respectivă.
(2)În unităţile de învăţământ de stat consiliul de administraţie este organ de
conducere şi este constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel:
a)în cazul unităţilor de învăţământ de nivel gimnazial cu un singur rând de clase,
consiliul de administraţie este format din 7 membri, cu următoarea componenţă: 3
cadre didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentanţi ai părinţilor; primarul sau un
reprezentant al primarului; un reprezentant al consiliului local. Directorul este
membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice
din unitatea de învăţământ respectivă. Prevederile prezentului articol se aplică în
mod corespunzător şi pentru învăţământul preşcolar şi primar;
b)în cazul în care consiliul de administraţie este format din 9 membri, dintre aceştia
4 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanţi ai
consiliului local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul este membru de drept al
consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de
învăţământ respectivă;
c)în cazul în care consiliul de administraţie este format din 13 membri, dintre aceştia
6 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 3 reprezentanţi ai
consiliului local şi 3 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul este membru de drept al
consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de
învăţământ
respectivă.
(la data 30-iun-2014 Art. 96, alin. (2) din titlul II, capitolul VII, sectiunea 2 modificat de Art. I,
punctul 21. din Ordonanta urgenta 49/2014 )

(21)În unităţile de învăţământ special de stat, consiliul de administraţie este organ
de conducere şi este constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel:
a)în cazul unităţilor de învăţământ special de nivel gimnazial cu un singur rând de
clase, consiliul de administraţie este format din 7 membri, cu următoarea
componenţă: 3 cadre didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentanţi ai părinţilor;
preşedintele consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau un
reprezentant al acestuia; un reprezentant al consiliului judeţean/Consiliului General
al Municipiului Bucureşti. Directorul este membru de drept al consiliului de
administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ
respectivă. Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi pentru
învăţământul preşcolar şi primar;
b)în cazul în care consiliul de administraţie este format din 9 membri, dintre aceştia
4 sunt cadre didactice, preşedintele consiliului judeţean/Consiliului General al

Municipiului Bucureşti sau un reprezentant al acestuia, 2 reprezentanţi ai consiliului
judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi 2 reprezentanţi ai părinţilor.
Directorul este membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă
cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă;
c)în cazul în care consiliul de administraţie este format din 13 membri, dintre aceştia
6 sunt cadre didactice, preşedintele consiliului judeţean/Consiliului General al
Municipiului Bucureşti sau un reprezentant al acestuia, 3 reprezentanţi ai consiliului
judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi 3 reprezentanţi ai părinţilor.
Directorul este membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă
cadrelor
didactice
din
unitatea
de
învăţământ
respectivă.
(la data 30-iun-2014 Art. 96, alin. (2) din titlul II, capitolul VII, sectiunea 2 completat de Art. I,
punctul 22. din Ordonanta urgenta 49/2014 )

(3)Consiliul de administraţie este organul de conducere al unităţii de învăţământ. La
şedinţele consiliului de administraţie participă, de regulă, şi un reprezentant al
elevilor, cu statut de observator.
(3)Consiliul de administraţie este organul de conducere al unităţii de învăţământ. La
şedinţele consiliului de administraţie participă, de regulă, un lider de sindicat şi un
reprezentant
al
elevilor,
cu
statut
de
observatori.
(la data 29-mar-2013 Art. 96, alin. (3) din titlul II, capitolul VII, sectiunea 2 modificat de Art. 1 din
Legea 62/2013 )

(3)Consiliul de administraţie este organul de conducere al unităţii de învăţământ. La
şedinţele consiliului de administraţie participă de drept reprezentanţii organizaţiilor
sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din
unitatea
de
învăţământ,
cu
statut
de
observatori.
(la data 30-iun-2014 Art. 96, alin. (3) din titlul II, capitolul VII, sectiunea 2 modificat de Art. I,
punctul 23. din Ordonanta urgenta 49/2014 )

(4)După constituirea consiliului de administraţie, membrii acestuia aleg un
preşedinte de şedinţă din rândul cadrelor didactice, prin hotărâre adoptată cu votul
secret al majorităţii. Preşedintele de şedinţă este ales pentru o perioadă de cel mult
un an, conduce şedinţele consiliului de administraţie şi semnează hotărârile adoptate
în această perioadă.
(4)Preşedintele consiliului de administraţie este directorul unităţii de învăţământ.
Preşedintele conduce şedinţele consiliului de administraţie şi semnează hotărârile
adoptate.
(la data 30-iun-2014 Art. 96, alin. (4) din titlul II, capitolul VII, sectiunea 2 modificat de Art. I,
punctul 23. din Ordonanta urgenta 49/2014 )

(41)Preşedintele consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca
reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative din unitatea de învăţământ la
toate şedinţele consiliului de administraţie.
(42)La şedinţele consiliului de administraţie în care se dezbat aspecte privind elevii,
preşedintele consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentantul
elevilor
care
participă
la
şedinţă
cu
statut
de
observator.
(la data 30-iun-2014 Art. 96, alin. (4) din titlul II, capitolul VII, sectiunea 2 completat de Art. I,
punctul 24. din Ordonanta urgenta 49/2014 )

(5)În învăţământul particular şi confesional, în componenţa consiliului de
administraţie sunt incluşi reprezentanţi ai fondatorilor. Conducerea consiliului de
administraţie este asigurată de persoana desemnată de fondatori. În unităţile pentru
învăţământul general obligatoriu, consiliul de administraţie cuprinde şi un
reprezentant al consiliului local.
(6)Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la
solicitarea directorului sau a două treimi dintre membri. Metodologia-cadru de
organizare şi de funcţionare a consiliului de administraţie este stabilită prin ordin al
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
(7)Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale:
a)adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de
învăţământ;
b)aprobă planul de dezvoltare instituţională elaborat de directorul unităţii de
învăţământ;
c)aprobă curriculumul la decizia şcolii, la propunerea consiliului profesoral;
d)stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţi;
e)organizează concursul de ocupare a funcţiilor de director şi de director adjunct;

(la data 30-iun-2014 Art. 96, alin. (7), litera E. din titlul II, capitolul VII, sectiunea 2 abrogat de Art.
I, punctul 25. din Ordonanta urgenta 49/2014 )

f)aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar, precum şi
schema de personal nedidactic;
g)aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la propunerea
consiliului profesoral;
h)sancţionează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice,
conform legii;
i)aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatul concursurilor;
j)aprobă orarul unităţii de învăţământ;
k)îşi asumă răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ, alături
de director;
l)îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, respectiv ale Ministerului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(8)Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu majoritatea voturilor celor
prezenţi, mai puţin cele prevăzute la art. 93. Hotărârile consiliului de administraţie
care vizează personalul din unitate, cum ar fi procedurile pentru ocuparea posturilor,
a funcţiilor de conducere, acordarea gradaţiei de merit, restrângerea de activitate,
acordarea calificativelor, aplicarea de sancţiuni şi altele asemenea, se iau prin vot
secret. Membrii consiliului de administraţie care se află în conflict de interese nu
participă la vot.
(8)Consiliul de administraţie poate emite hotărâri în condiţiile în care sunt prezenţi
minimum jumătate plus unu din totalul membrilor, exceptând situaţiile prevăzute la
art. 93 alin. (1). Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu votul a 2/3 din
membrii prezenţi exceptând situaţiile prevăzute la art. 93 alin. (1). Hotărârile
consiliului de administraţie care vizează personalul din unitate, cum ar fi procedurile
pentru ocuparea posturilor, restrângerea de activitate, acordarea calificativelor,
aplicarea de sancţiuni şi altele asemenea, se iau prin vot secret. Membrii consiliului
de administraţie care se află în conflict de interese nu participă la vot.
(la data 30-iun-2014 Art. 96, alin. (8) din titlul II, capitolul VII, sectiunea 2 modificat de Art. I,
punctul 26. din Ordonanta urgenta 49/2014 )

(9)Deciziile privind bugetul şi patrimoniul unităţii de învăţământ se iau cu
majoritatea din totalul membrilor consiliului de administraţie.
Art. 97
(1)Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ. În cazul
unităţilor de învăţământ cu predare integrală în limbile minorităţilor naţionale,
directorul are obligaţia cunoaşterii limbii respective. În cazul unităţilor de învăţământ
cu secţii de predare în limbile minorităţilor naţionale, unul dintre directori are
obligaţia cunoaşterii limbii respective. În aceste cazuri, numirea directorului se face
cu consultarea organizaţiei care reprezintă minoritatea respectivă în Parlamentul
României sau, dacă minoritatea nu are reprezentare parlamentară, cu consultarea
Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale.
(2)Directorul unităţii de învăţământ de stat are următoarele atribuţii:
a)este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea
executivă a acesteia;
b)este ordonatorul de credite al unităţii de învăţământ;
c)îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru
performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce;
d)propune spre aprobare consiliului de administraţie regulamentul de organizare şi
funcţionare al unităţii de învăţământ;
e)propune spre aprobare consiliului de administraţie proiectul de buget şi raportul
de execuţie bugetară;
f)răspunde de selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi
încetarea raporturilor de muncă ale personalului din unitatea de învăţământ;
g)îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, conform
legii;
h)prezintă anual un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea sau în instituţia pe
care o conduce. Raportul este prezentat în faţa comitetului de părinţi şi este adus la
cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale şi a inspectoratului şcolar
judeţean/al municipiului Bucureşti;

i)coordonează colectarea şi transmite inspectoratului şcolar datele statistice pentru
sistemul naţional de indicatori privind educaţia.
(3)Structurile şi funcţiile de conducere ale unităţilor de învăţământ particular şi
confesional, atribuţiile, modul de constituire, precum şi durata mandatelor sunt
stabilite prin regulamentele de organizare şi funcţionare a acestora, în concordanţă
cu prevederile legale.
(4)Directorul unităţii de învăţământ particular şi confesional exercită conducerea
executivă, în strictă conformitate cu responsabilităţile şi atribuţiile conferite de lege,
cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ şi cu respectarea
prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia.
Art. 98
(1)Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ este format din totalitatea cadrelor
didactice din unitatea şcolară cu personalitate juridică, este prezidat de către
director şi se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la propunerea
directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre membrii personalului
didactic.
(2)Atribuţiile consiliului profesoral sunt următoarele:
a)gestionează şi asigură calitatea actului didactic;
b)stabileşte Codul de etică profesională şi monitorizează aplicarea acestuia;
c)validează fişele de autoevaluare ale personalului angajat al unităţii de învăţământ,
în baza cărora se stabileşte calificativul anual;
d)propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a procesului didactic;
e)propune consiliului de administraţie curriculumul la dispoziţia şcolii;
f)propune consiliului de administraţie premierea şi acordarea titlului de "profesorul
anului" personalului cu rezultate deosebite la catedră;
g)aprobă sancţionarea abaterilor disciplinare ale elevilor;
h)propune consiliului de administraţie iniţierea procedurii legale în cazul cadrelor
didactice cu performanţe slabe sau pentru încălcări ale eticii profesionale;
i)propune consiliului de administraţie programele de formare şi dezvoltare
profesională continuă a cadrelor didactice;
j)alege cadrele didactice membre ale consiliului de administraţie;
k)îndeplineşte alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie

