
 

ROMÂNIA                                                                                                  PROIECT 

JUDEŢUL GORJ                                                                                                     Avizat pentru legalitate, 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                     Secretar general al județului,  

                                                                                                                        Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Gorj în  

Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor Târgu - Jiu  

 

 

Consiliul Judeţean Gorj 

Având în vedere:  

-  Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

-  Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre; 

-  Raportul  de avizare al Comisiei juridice şi administraţie publică; 

-  Raportul  de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte; 

- Solicitarea directorului Palatului Copiilor Târgu - Jiu nr. 1623/2022, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub 

nr. 14716/2022, ce vizează desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Consiliul de administrație al acestei 

unități de învățământ; 

- Prevederile art. 15 alin. (1) și alin. (3) din anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor 

care oferă activitate extrașcolară, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 

5567/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extrașcolară, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și art. 7 alin. (1) lit. b) din anexa la Ordinul ministrului educației 

naționale nr. 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație 

din unitățile de învățământ preuniversitar; 

- Prevederile art. 18 alin. (1) și (2) din Ordinul ministrului educației nr. 4183/2022 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;  

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 141/2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj 

în Consiliul de administrație al Palatului Copiilor Târgu-Jiu; 

- Prevederile art. 96 alin. (1) și alin. (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

 Art. 1. Se desemnează doamna/domnul __________ reprezentant al Consiliului Judeţean Gorj în Consiliul de 

Administrație al Palatului Copiilor Târgu - Jiu. 

 Art. 2. La data adoptării prezentei hotărâri, încetează aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 

141/2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Consiliul de administrație al Palatului Copiilor 

Târgu-Jiu. 

            Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către compartimentele de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj și directorul Palatului Copiilor Târgu-Jiu. 

            Art. 4.  Prezenta hotărâre se comunică persoanei nominalizate la art. 1, Consiliului de administrație al Palatului 

Copiilor Târgu-Jiu, precum și Instituției Prefectului - Județul Gorj. 

 

       PREŞEDINTE,                                                             CONTRASEMNEAZĂ, 

           COSMIN-MIHAI POPESCU                             SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                      CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

  

   Nr. _____ 

 Adoptată în şedinţa din _________ 2022 

 Cu un număr de ______ voturi 

 Din numărul de consilierilor prezenți 
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REFERAT DE APROBARE 

la Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Gorj în  

Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor Târgu-Jiu 

 

 
 Palatul Copiilor Târgu-Jiu este organizat în baza Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, ca unitate de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, specializată în activități extrașcolare/de tip 

nonformal, în cadrul căreia se desfășoară acțiuni instructiv-educative specifice, prin care se aprofundează și se diversifică 

cunoștințe, se formează, se dezvoltă și se exercită competențe potrivit vocației și opțiunii copiilor și valorifică timpul liber al 

copiilor prin implicarea lor în proiecte educative. 

 Potrivit prevederilor art. 96 alin. (1) din lege, „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”.  

 Prin proiectul de hotărâre prezentat se propune desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Consiliul de 

administrație al Palatului Copiilor Târgu-Jiu. 

Componența Consiliului de administrație al palatului copiilor este stabilită prin art. 15 alin. (3) și (5) din anexa nr. 1 la 

Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5567/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a unităților care oferă activitate extrașcolară, cu modificările și completările ulterioare, astfel: 

Consiliul de administrație al palatului copiilor este format din 13 membri, după cum urmează: 6 cadre didactice din 

totalul de cadre didactice titulare ale unității de învățământ cu personalitate juridică și structuri, inclusiv directorul,1 
reprezentant al inspectoratului școlar județean - responsabil cu coordonarea activității educative extrașcolare, 2 reprezentanți 

ai administrației publice locale, 3 reprezentanți ai părinților, 1 reprezentant al partenerilor educaționali. alin.(3) 

Membri consiliului de administrație sunt aleși conform procedurii menționate în actele normative în vigoare privind 
organizarea și funcționarea consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar. alin. (5) 

Modalitatea de constituire a Consiliului de administrație este reglementată de dispozițiile art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. a) 

și art. 7 alin (1) lit. b) din anexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru 

de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, la care se precizează: 

Art. 5. - (1) La începutul fiecărui an școlar, dar nu mai țîrziu de data începerii cursurilor, consiliul de administrație în 
exercițiu hotărățte declanșarea procedurii de constituire a noului consiliu de administrație. 

    (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, respectiv 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, în 

termen de 15 zile lucrătoare de la data solicitării; în cazul unităţilor de învăţământ în care există clase cu învăţământ în limba 
maternă, directorul solicită consiliului reprezentativ al părinţilor să desemneze şi un reprezentant al părinţilor elevilor care 

învaţă la clasele cu învăţământ în limba maternă; în mod similar se procedează şi în unităţile de învăţământ cu predare în 
limbile minorităţilor naţionale în cadrul cărora funcţionează şi clase cu predare în limba română. 

 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. Reprezentanţii desemnaţi ai consiliului local, consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti în 

consiliul de administraţie nu pot avea calitatea de cadru didactic în unitatea de învăţământ respectivă   
În temeiul acestor acestor dispoziții legale, directorul Palatului Copiilor Târgu-Jiu a transmis solicitarea nr. 1623/2022, 

înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 14716/2022, ce vizează desemnarea unui reprezentant al administrației publice 

județene în Consiliul de administrație al acestei unități de învățământ. 

           Faţă de cele prezentate, propun Consiliului Judeţean Gorj adoptarea Proiectului de hotărâre privind desemnarea 

reprezentantului Consiliului Judeţean Gorj în Consiliul de administraţie al Palatului Copiilor Târgu-Jiu, în forma prezentată.  

 

 

INIŢIATOR, 

PREŞEDINTE, 

 COSMIN-MIHAI POPESCU 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Gorj în  

Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor Târgu-Jiu 

 

 Prin proiectul de hotărâre prezentat se propune desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Gorj în Consiliul de 

administraţie al Palatului Copiilor Târgu-Jiu, ce este organizat şi funcţionează la nivelul judeţului Gorj, ca unitate de învățământ 

preuniversitar cu personalitate juridică, specializată în activități extrașcolare/de tip nonformal, în cadrul căreia se desfășoară 

acțiuni instructiv-educative specifice, prin care se aprofundează și se diversifică cunoștințe, se formează, se dezvoltă și se 

exercită competențe potrivit vocației și opțiunii copiilor și valorifică timpul liber al copiilor prin implicarea lor în proiecte 

educative. 

 Temeiul legal la întocmirea proiectului de hotărâre este asigurat de: 

- Prevederile art. 96, alin. (2), lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

potrivit cărora „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”; 

- Prevederile art. 15 alin. (3) și alin. (5) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate 

extrașcolară aprobat prin anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 5567/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, 

 Consiliul de administrație al palatului copiilor este format din 13 membri, după cum urmează: 6 cadre didactice  din 

totalul de cadre didactice titulare ale unității de învățământ cu personalitate juridică și structuri, inclusiv directorul, 1 

reprezentant al inspectoratului școlar județean - responsabil cu coordonarea activității educative extrașcolare, 2 reprezentanți 

ai administrației publice locale, 3 reprezentanți ai părinților și 1 reprezentant al partenerilor educaționali. alin. (3)  

 Membrii consiliului de administrație sunt aleși conform procedurii menționate în actele normative în vigoare privind 

organizarea și funcționarea consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar. alin. (5) 

- Prevederile art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și art. 7 alin. (1) lit. b) din anexa la Ordinul ministrului educației naționale 

nr. 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de 

învățământ preuniversitar, la care se precizează: 

    Art. 5. - (1) La începutul fiecărui an școlar, dar nu mai țârziu de data începerii cursurilor, consiliul de administrație în 

exercițiu hotărăște declanșarea procedurii de constituire a noului consiliu de administrație. 

    (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, respectiv 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, în 

termen de 15 zile lucrătoare de la data solicitării; în cazul unităţilor de învăţământ în care există clase cu învăţământ în limba 
maternă, directorul solicită consiliului reprezentativ al părinţilor să desemneze şi un reprezentant al părinţilor elevilor care 

învaţă la clasele cu învăţământ în limba maternă; în mod similar se procedează şi în unităţile de învăţământ cu predare în 
limbile minorităţilor naţionale în cadrul cărora funcţionează şi clase cu predare în limba română. 

  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. Reprezentanţii desemnaţi ai consiliului local, consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti în 

consiliul de administraţie nu pot avea calitatea de cadru didactic în unitatea de învăţământ respective. 

În aplicarea acestor dispoziții legale, directorul Palatului Copiilor Târgu-Jiu a transmis solicitarea nr. 1623/2022, 
înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 14716/2022, ce vizează desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Gorj în 

Consiliul de administraţie al acestei unităţi de învățământ.  

Conform prevederilor art. 7 alin. (4) din anexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. 5154/2021 pentru aprobarea 

Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar,  

Calitatea de membru al consiliului de administrație este incompatibilă cu: 
a) calitatea de membri în același consiliu de administrație a soțului, soției, fiului, fiicei, rudelor și afinilor până la gradul 

IV inclusiv; 



b) deținerea unei funcții de conducere, de îndrumare și control în inspectoratul școlar din județul în care funcționează 

unitatea de învățământ respectivă sau în Ministerul Educației; 

c) aplicarea unei sancțiuni disciplinare în ultimi doi ani, pentru care nu a intervenit reabilitarea; 
d) condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni contra persoanei, cu intenție, în împrejurări legate de exercitarea 

profesiei, până la intervenirea unei situații care înlătură consecințele condamnării; 
e) calitatea de cadru didactic în unitatea de învățământ respectivă, cu excepția membrilor aleși de către consiliul 

profesoral al unității de învățământ. 

  Față de cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru adoptarea proiectului de hotărâre în 

forma prezentată.    

 

 

 

Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii 

administrative, achiziții publice și patrimoniu 

Director executiv, 

Marcău Costel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul resurse umane, managementul 

funcției publice și al unităților sanitare preluate 

Șef serviciu, 

Slivilescu Lidia 

 

 

 


