ROMANIA
COMUNAALBESTI
JUDETUL MURES
CONSILIUL LOCAL

AVIZAT PT. LEGALITATE
SECRETAR,

PROIECT
HOTARAREA

N.._

din
privind desemnarea reprezentanfilor Consiliului Local al comunei Albesti
in Consiliul de Administratie gi in Comisia pentru Evaluarea qi Asigurarea Calitl{ii
constituite in cadrul $colii gimnaziale Albesti
Consiliul Local al comunei Albesti,
Avand in vedere:
-solicitarile directorului Scolii gimnaziale Albesti formulate prin adresa nr.849128.08.2018, inregistrata
la Primaria comunei Albesti sub nr.6070128.08.2018;
-expunerea de motive a primarului comunei Albesti inregistrata sub nr.6295 din 06.09.2018;
-raportul de specialitate prezentat de secretarul comunei Albesti inregistrat sub nr.6296 din 06.09.2018;
-avizele comisiilor de specialitate cu nr... ..
........ ....;
Analizand temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art.96 alin.(2) litera b) din Legea educafiei na[ionale nr.ll201l, cu modific5rile gi complet6rile
ulterioare;
- art.l, art.4 alin(l) litera b), art.5 alin(2) litera a) qi art.7 alin(l) litera b) din Ordinul Ministrului
educaliei na{ionale nr.4.61912014, pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare gi funcfionare a
consiliului de administrafie din unitdlile de inv6!6mdnt preuniversitaq cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;
- art.1 1 alin.(4) litera e) din Ordonan{a de Urgen(d a Guvernului nr. 7 512005 privind asigurarea calitdlii
educafiei, aprobatd prin Legea nr.87/2006, cu modificdrile 9i completlrile ulterioare ;
- art.36 alin. (l), alin. (2) lit. d) 9i alin. (6) lit. a), pct.l, din Legea administra{iei publice locale nr.
21512001, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
- Hotirdrii Consiliului Local al comunei Albesti nr.8 din l5 februarie 2018 privind organizarea re[elei
qcolare a unitdlilor de invdtdmdnt de pe raza comunei Albesti pentru anul gcolar 2018-2019,
In temeiul art. 45 alin. (l ) gi cel al art. I 15 alin. (1) lit. b) din Legea administraliei publice locale
nr. 21 5 12001, republicat6, cu modifi cirile gi completdrile ulterioare,

HOTARASTE:
Art.l. Se desemneazd consilierii locali.

... ca reprezentanli ai Consiliului
Local al comunei Albesti in Consiliul de Administratie din cadrul $colii gimnaziale Albesti, pentru
anul qcolar 2018-2019.
Art.2, Se desemneaza consilierul local....
..... ca reprezentant al Consiliului Local
al comunei Albesti in Comisia pentru Evaluarea qi Asigurarea Calitafli din cadrul $colii gimnaziale
Albesti, pentru anul gcolar 2018-2019.

Art.3.Cu data intrdrii in vigoare a prezentei hotdrdri, inceteazd mandatul reprezentanfilor
Consiliului Local Albesti in Consiliul de Administralie si in Comisia pentru Evatuarea si Asigurarea
calitatii din cadrul Scolii gimnaziale Albesti, pentru anul qcolar 2017-2018.
Art.4.Cu urmlrirea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri se incredin[eazf,
Primarul comunei Albesti.
Art.S.Prin gnja secretarului comunei Albegti prezenta hotErdre se aduce la cunoqtinla
cetatenilor prin afisare la sediul Primariei gi pe site-ul comunei Albesti www.comunaalbesti.ro qi va fi
comunicatd, in termenul prevdzut de lege, cdtre: Primarul comuneiAlbesti, Prefectul Judefului Mureg,
$coala gimnazialaAlbesti qi reprezentantiilor desemnati prin prezenta hotdr6re.

PRIMAR,
SOVREA NICOLAE

"^?UY$

ROMANIA
JUDETUL MURES
COMIINA ALBESTI
PRIMARIA
NR.6295106.09.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotlrf,re privind desemnarea reprezentan{ilor Consiliului Local al comunei
Albesti in Consiliul de Administrafie qi in Comisia pentru Evaluarea qi Asigurarea CalitI{ii
constituite in cadrul $colii gimnaziale Albesti
Prin adresa nr.849 din 28.08.2018, inregistratl la Prim[ria comunei Albesti sub nr.6070 din
28.08.2018 directorul $colii gimnaziale a solicitat desemnarea reprezentan[ilor Consiliului Local
Albesti in Consiliul de Administrafie, precum gi desemnarea reprezentantului Consiliului LocalAlbesti
in Comisia pentru Evaluarea gi Asigurarea Calitilii al $colii gimnaziale Albesti.
In conformitate cu prevederile art.96 din Legea educaliei Na[ionale nr.t12011, unitdlile de
inv5{[m6nt preuniversitar cu personalitate juridicd sunt conduse de consiliile de administrafie, de
directori qi de directori adjuncti, dupd caz. ln exercitarea atribufiilor ce le revin, consiliile de
administra{ie gi directorii conlucreazdcu consiliul profesoral, cu comitetul de plrin(i gi cu autorit[1ile
administraliei publice locale.
In unit[1ile de inv6[5m6nt de stat consiliul de administra{ie este organ de conducere gi este
constituit din 7,9 sau l3 membri, astfel:
a) in cazul unitSlilor de inv5limdnt de nivel gimnazial cu un singur rdnd de clase, consiliul de
administra[ie este format din 7 membri, cu urm[toarea componenfd: 3 cadre didactice, inclusiv
directorul; 2 reprezentan{i ai p6rinfilor; un reprezentant al primarului; un reprezentant al consiliului
local.

b) in cazul in care consiliul de administra{ie este format din 9 membri, dintre acegtia 4 sunt cadre
didactice, un reprezentant al primarului, 2 reprezentanfi ai consiliului local gi 2 reprezentanli ai
pdrinfilor.

Intrucdt Consiliul de administra(ie al $colii gimnaziale Albesti este format din 9 membri
Consiliul Local Albesti va desemna 2 reprezentanfi ai sdi in acest consiliu.
De asemenea, potrivit art.l I din Legea nr.8712006 pentru aprobarea Ordonan(ei de urgen([ a
Guvernului nr. 7 512005 privind asigurarea calitalii educaliei, la nivelul fiecdrei organizalii furnizoare de
educafie din Romdnia functioneaza Comisia pentru evaluarea gi asigurarea calitdlii. Organizatia
furnizoare de educalie elaboreazd gi adoptd strategia gi regulamentul de func{ionare ale comisiei.
Componen(a Comisiei pentru evaluarea gi asigurarea calit[tii in unitAlile din invdlSm6ntul
preuniversitar cuprinde :
a) l-3 reprezentanti ai corpului profesoral, alegi prin vot secret de consiliul profesoral;
b) un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta;
c) un reprezentant al pdrinJilor,in cazul invifimdntului pregcolar, primar, gimnazial sau liceal;
d) un reprezentant al elevilor, in cazul invdtdmAntului profesional, liceal si postliceal;
e) un reprezentant al consiliului local;
f) un reprezentant al minorit[[ilor nalionale, dupa caz, provenind din corpul profesoral, reprezentanfii
pdrin(ilor sau ai elevilor.
Potrivit prevederilor art.5 din Ordinul Ministrului educafiei nafionale nr.4.61912014, pentru
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare gi funcfionare a consiliului de administralie din unitAlile
de inv5[5mAnt preuniversitar, cu modificlrile gi completdrile ulterioare, procedura de constituire a

noului consiliu de administratie , respectiv a componentei Comisie pentru Evaluarea si Asigurarea
Calitatii , se deruleaza de directorul unitatii de invatamant la inceputul fiecarui an scolar, dar nu mai
tarziu de data inceperii cursurilor, prin solicitarea scrisa catre consiliul local, in vederea desemnarii
reprezentantiilor pentru anul scolar urmator.
Avdnd in vedere ca mandatul consilierilor locali desemnati pentru anul scolar 2017-2018 s-a
incheiat, cat si solicitarea din partea Scolii gimnaziale Albesti pentru desemnarea noilor reprezentanti ai
Consiliului local pentru anul scolar 2018-2019, propun desemnarea reprezentantilor Consiliului Local
Albesti in Consiliul de Administrafie gi in Comisiei pentru Evaluarea giAsigurarea Calitafii constituite
in cadrul $colii gimnazialeAlbesti, pentru anul scolar 2018-2019.
In aceste condilii am iniliat prezentul proiect de hotdrdre pe care il supun spre analizd qi
aprobare Consiliului Local al comunei Albesti.

PRIMAR,
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COMUNA
ALBE9TI

ROMANIA
JUDETUL MURES
COMUNA ALBESTI
PRIMARIA
NR.6296106.09.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind desemnarea reprezentan{ilor Consiliului Local al comunei
Albesti in Consiliul de Administrafie qi in Comisia pentru Evaluarea qi Asigurarea Calitifii
constituite in cadrul $colii gimnaziale Albesti

Prin proiectul de hot[r6re inilial de primarul comunei Albesti se propune

desemnarea

reprezentanlilor Consiliului Local al comunei Albesti in Consiliul de Administrafie gi in Comisia pentru
Evaluarea gi Asigurarea Calitilii constituite in cadrul $colii gimnaziale Albesti, ca urrnare a solicitdrii
formulate de directorul gcolii prin adresa nr.849128.08.2018, inregistratd la Primdria comunei Albesti
sub nr. 6070128.08.20 I 8.
Avand in vedere:
1.) Adresa nn84928.08.2018, inregistratd la Prim6ria comuneiAlbesti sub nr. 6070128.08.2018.
2.) Reglementarile juridice a proiectului de hotdrdre ini(iat , respectiv prevederile:
- art. 96 alin.(2) din Legea educaliei nr.ll20l l, conform clrora din Consiliul de administra(ie al
unit[trilor de inv[!6mdnt fac parte gi doi reprezentanfi ai Consiliului Local;
- art.1,art.4 alin(l) literab), art.5 alin(l) literaa) 9i art.7 alin(1) literab) din Ordinul Ministrului
educafiei na[ionale nr.4.61912014, pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare gi funclionare a
consiliului de administra(ie din unitalile de invdtdmint preuniversitar, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare, conform cdrora:
sunt conduse de
-unitatile de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica,
consiliile de administratie, de directori si, dupa caz, de directori odjuncti. In exercitareo atributiilor ce
le revin, consiliile de administratie si directorii conlucreaza cu consiliul profesoral, cu consiliul
reprezentativ al parintilor si cu autoritotile administratiei publice locale;
-in cazul in care consiliul de administratie este format din 9 membri, dintre acestiq 4 sunt cadre
didactice; primarul sou un reprezentant al primarului; 2 reprezentanti ai consiliului local si 2
reprezentonti ai parintilor Directorul unitatii de invatamant este membru de drept al consiliului de
administratie din cota aferenta cadrelor didactice din unitatea de invatamant respectiva; - In vederea
constituirii noului consiliu de administratie, in acord cu prevederile art. 4, directorul unitatii de
invatamant deruleaza urmatoareo procedura :
o) solicita, in scris, consiliului local, primarului, respectiv consiliului judeteon/ consiliului
reprezentativ al parintilo4 precum si consiliului elevilor desemnarea reprezentantilor in termen de l0
zile lucratoqre de la data solicitqrii. .....
- Membrii consiliului de administratie sunt alesi sau, dupa caz, desemnati dupa cum urmeazq:
a) reprezentantii personalului didactic de predare si de instruire practica sunt alesi, prin vot
secret, de catre consiliul profesoral, in ordinea descrescatoare a numqrului de voturi obtinute de
candidati,...;
b) reprezentantii consiliului local, consiliului judeteon/Consiliului General al Municipiului
Bucuresti sunt desemnati de ocesta;
- art.79 alin.2,lit."b" si art.164 din Regulamentul cadru de organizare si functionare a unitatilor de
invatamant preuniversitare, aprobat prin Ordinul Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii
Stiintifi ce nr.507 9 12016;
- prevederile Legii nr.8712006, conform carora Consiliul Local desemneazl un reprezentant al sdu in
cadrul Comisiei pentru Evaluarea giAsigurarea Calitdfii din cadrul Scolii gimnaziale Albesti;

-Av6nd in vedere ca mandatul consilierilor locali desemnati pentru anul scolar 2017-2018 s-a
incheiat, cat si solicitarea din partea Scolii gimnaziale Albesti pentru desemnarea noilor reprezentanti ai
Consiliului local pentru anul scolar 2018-2019,

CONSTAT
Necesitatea adoptarii proiectului de hotdrdre iniliat de Primarul comunei Albesti, fiind
indeplinite cerinfele de legalitate, necesitate gi oportunitate, gi poate fi supus dezbaterii qi aprobdrii
Consiliului Local al comunei Albesti pentru desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Albesti in
Consiliul de Administra(ie gi in Comisiei pentru Evaluarea qi Asigurarea Calitatii constituite in cadrul
$colii gimnaziale Albesti, pentru anul scolar 2018-2019.

SECRETAR,
PURCARIU DANUT
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALBE$TI

Direcliunea $colii Gimnaziale Albeqti vd roagd prin prezenta sd desemnali 2
persoane dintre consilierii locali, care si facd parte din Consiliul de Administrafie a gcolii
noastre conform Legii Educafiei Nalionale nr.l12011qi

I persoani dintre consilierii locali

care sd facd parte din CEAC (Comisia de Evaluare gi Asigurare a

Calitafii) pentru anul qcolar

2018t2019.

NotS: Persoanele desemnate nu pot face parte gi din Consiliul de Administralie gi din CEAC.

