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PROJECT DE HOTARARE NR. 
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privind desemnarea reprezentantilor. Conslliului Judetean Ialomita in Consiliul de administrasie al 
Scolii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu "Slobozia pentru anul scolar 2020 - 2021 

Consiliul Judetean Ialomita, 
' ' 

Avdnd in vedere: ,n / 
- Referatul de aprobare nr. la 9! 9 7o.J.,> -&-din <1.l. • 01 . 2020 al Presedintelui Consiliului 

Judetean Jalomita, I 
' ' 

Examindnd: 
- Adresa nr. 3492 din 27.08.2020 a Seo/ii Profesionale Speciale "Jon Teodorescu" 

Slobozia; . J 
- Raportul de specialitate nr. /tJ!lo";/2olo-/Y'J din o::;.. o1 . 2020 al Directiei Coordonare 

' ' Organizare; 
- Avizul nr. din .2020 al Comisiei pentru invdtdmdnt, culturd, 

culte, tineret, colaborarea cu societatea civild si relatii externe; 
' 

- Avizul nr. din 2020 al Comisiei pentru muncd, sdndtate, 
asisterud sociald sifamilie; 

- Procesul verbal nr. din 2020 al Comisiei de validare, 
����- -��- 

in conformitate cu: 
- prevederile art. 173 alin.(l) lit. d) si alin. (5) lit. a) din Ordonanta de Urgerud a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile si completiirile 
ulterioare; 

- prevederile art. 96 a/in. (2"1) lit. b) din Legea educatiei nationale nr. 112011, cu 
modificdrile si completdrile ulterioare; 

- prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetdrii, tineretului si sportului nr. 
5573/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a invdtdmdntului 
special si special integrat; 

- prevederile art. 4 alin. (2) lit. b) din Anexa la Ordinul ministrului educatiei nationale 
nr. 4. 619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a 
consiliului de administratie din unitdtile de fnvafamant preuniversitar, cu modificdrile si 
completdrile ulterioare, 

in temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificdrile si completdrile ulterioare, 

HOTARA$TE: 

Art. 1 Se desemneazd in calitate de reprezentanti ai Consiliului Judetean Ialomita in 
Consiliul de administratie al Seo/ii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia, pentru 
anul scalar 2020 - 2021, urmdtoarele persoane: 

Conalllul Jud•tean lalomlta 
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Art. 2 Pe perioada mandatului, persoanele nominalizate la art. 1 vor beneficia de toate 
drepturile si vor duce la indeplinire atributiile prevdzute de legislatia incidentd in vigoare. 

Art. 3 Prezenta hotdrdre produce efecte de la data comunicdrii pdnd la data de 
31.08.2021. 

Art. 4 Prin grija Secretarului General al Judetului lalomita, prezenta hotdrdre se va 
comunica spre ducere la indeplinire, persoanelor nominalizate la art. I si, spre stiintd, Scolii 
Profesionale Speciale .Jon Teodorescu "Ialomita, Institutiei Prefectului- Judetul Ialomita, 
urmdnd sii fie publicatd pe site-ul Consiliului Judetean Ialomita. 

PRE$EDINTE, 
EMIL-CATA.LIN GRIGORE 

Avizat 
Secretarul General al Judetului Ialomita, 

Adrian-Robert IONESCU 

Nr. 

Adoptatif la S/obozia 
Ast.izi 2020 

Rd./Oc. 

NRF 

lex 

r n n FP-01....o6 vf"l"i: 1 



ROMANIA 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

11...,...,,.c,1nso"'•-r,,u<>n 

Cl:ltTIFIFD HIJl.li<IEMFNT l;V'JT€e! 

1509001 

Tel.: 0243 230200 
Fax: 0243 230250 

--------·····--- 

PRE$EDINTE 

web: www.cicnet.ro 

Slobozla - Pla�a Revolu!lei Nr. l e-mail: c)i@clcnet.ro 

Nr. /ff'JNkio...G din OP, O"} .2020 
I 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotdrdre privind desemnarea reprezentantllor Consiliului Judetean Ialomua in 

Consiliul de administratie al $colii Profesionale Speciale 
"Ion Teodorescu" Slobozia pentru anul scolar 2020 - 2021 

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii se propune aprobarea desemndrii reprezentantilor 
Consiliului Judetean Ialomita fn Consiliul de administratie al Scolii Profesionale Speciale "Ion 

Teodorescu" Slobozia pentru anul scolar 2020 - 2021. 

Conform prevederilor Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificdrile si completdrile 

ulterioare si ale Ordinului ministrului educatiei, cercetdrii, tineretului si sportului nr. 5573/2011, 

"invdtiimdntul special ,i special integrat se realizeazd pe baza principiilor invduimdntului democratic, 

a accesului tuturor copiilor la orice formd de educatie, a dreptului la educatie diferentiatd ,i la 

pluralism educational, a dreptului la educatie la toate nivelurile, indiferent de conditia sociald sau 

materiald, de sex, rasd, nationalitate, apartenentd politicd ori religioasd sau vreo a/ta ingrddire ce ar 

putea constitui o discriminare ", 

Prin adresa nr. 3492 din 27.08.2020, directorul Scolii Profesionale Speciale "Ion 

Teodorescu" Sobozia a solicitat Consiliului Judetean Ialomita desemnarea a doi reprezentanti in 

Consiliul de administratie, in temeiul prevederilor art. 4 a/in. (2) lit. b) si art. 5 a/in. (2) din Anexa la 
Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 

organizare ,i functionare a consiliului de administratie din unitdtile de fnviifiimdnt preuniversitar, cu 
modificdrile si completdrile ulterioare .. 

Fapi de cele de mat sus, propun desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Judetean 
Ialomita in Consiliul de administratie al Scolii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia, 
pentru anul scolar 2020-2021. 

in respectarea dispozitiilor art. 139 alin.(6) teza a II-a si art. 182 a/in. (4) din Ordonanta de 

Urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile si completdrile 

ulterioare, prezentul proiect de hotdrdre, avdnd caracter individual cu privire la persoane, nu poate Ji 

adoptat decdt prin vot secret. 

Avdnd in vedere ca sunt indeplinite conditiile de necesitate si de oportunitate, propun 

Consiliului Judeiean Ialomita adoptarea hotdnirii in forma :;i continutul prezentate in proiect. 

PRE$EDINTE 
EMIL-CATA.LIN GRIGORE 

Conslllul Judetean lalomlta 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotdriire privind desemnarea reprezentantllor Consiliului Judetean Ialomita in 

Consiliul de administnuie al Scolii Profesionale Speciale 
"Ion Teodorescu" Slobozia, pentru anul scolar 2020 - 2021 

Proiectul de hotdrdre supus spre aprobare este fundamental, din punct de vedere legal, de 
dispozitiile art. 96 din Legea educatiei nationale nr. l/20Jl, cu modificiiri/e :;i completdrile ulterioare, 

coroborate cu cele ale Ordinului nr. 5573/2011 al ministrului educatiei, cercetiirii, tineretului si 

sportului pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a invdtdmdntului special :;i 

special integral si ale Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 4.619/2014 pentru aprobarea 
Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitdtile de 
fnvii.fii.miint preuniversitar, cu modificii.ri/e §i completarile ulterioare. 

Potrivit normelor generate in domeniu, Consiliul de administratie este organul de conducere al 
oricdrei unitdti de invdtdmdnt, inclusiv pentru invii.Jiimiintul special :;i special integral. 

Conform art. 5 din Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4. 619/2014 la inceputul fiecdrui 

an scolar, dar nu mai tdrziu de data inceperii cursurilor, consiliul de administratie in exercitiu 

hotiirdste declansarea procedurii de constituire a noului consiliu de administratie, iar directorul unitdtii 

de inviifiimdnt solicitd consiliului judetean, in cazul invdtdmdntului special, desemnarea 
reprezentantilor proprii in structura de conducere. 

Astfel, Scoala Profesionald Specialii. "Ion Teodorescu" Slobozia a solicitat prin adresa nr. 3492 
din 2 7. 08.2020 desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Ialomita in Consiliul de 
administrtuie, conform prevederilor art. 4 a/in. (2) lit. b) din Normele metodologice aprobate prin 

O.M.E.N. nr. 4619/2014, cu modificdrile :ti completiirile ulterioare. 

De mentionat este faptul cii, potrivit prevederilor art. 139 a/in.(6) teza a II-a si art. 182 a/in. (4) 

din Ordonania de Urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificiirile si 

completii.ri/e ulterioare, desemnarea reprezentaniilor se face prin vol secret, intrucdt hotdrdrea are 
caracter individual cu privire la persoane. 

Fafii de cele de mai sus, considerii.m cii. actele normative invocate fundamenteazd din punct de 
vedere al legalitdti! proiectul de hotdrdre si cd, prin reprezentantii sdi, Consiliul Judetean Ialomita va 
contribui la buna organizare si desfdsurare a activitdtii din invdtdmdntul special. 

DIRECTOR EXECUTIV 

Ionica BA.ICOIANU 

Conslllul Judetean lalornlta 
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SCOALA PROFESIONAI.A SPECIAi.A "ION TEODORESCU" 

!:,c.o 

•  M!NlSTEflUL EOUCATIE! ;1 CEllCfT,\tl.JJ 

Nr. 3492 din 27.08.2020 

Catre 

Urmare a adresei nr. 12675/27.08.2020 a ISJ Ialomita, inregistrata in 

unitatea noastra cu nr. 3490/27.08.2020, privind stabilirea unui nurnar de 9 
membri ai consiliului de administratie din unitatea de 'lnvatamant pentru anul 
scolar 2020-2021, avand in vedere: 

Prevederile art.5, (2) din Ordinul nr.4619/2014 pentru aprobarea 
Metodologiei-cadru de organizare �i functlonare a consiliului de adminlstratie 
din unitlitile de invlitlimant preuniversitar : 

"in vederea consituirii noului consiliu de administratie, directorul unitdtii 
de tnvatamant deruleazd urmdtoarea procedurd: solicitii, in scris, consiliului 
local, primarului, respectiv, in cazul invdtdmdntului special, consiliului 
judeJean!Consiliului General al Municipiului Bucuresti, presedintelui consiliului 
judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti §i consiliului reprezentativ 
al parintilor desemnarea reprezentantilor, in scris, in termen de IO zile lucratoare 
de la data solicitarii. 

Prevederile art. 4 alin.2 (b) din Ordinul nr. 4619/2014 pentru aprobarea 
Metodologiei-cadru de organizare sl functlonare a consiliului de administratie 
din unitatile de invlitlimant preuniversitar 

"In cazul in care consiliul de administratie este format din 9 membri, dintre 
acestia 4 sunt cadre didactice; presedintele consiliului judeJean!Consiliului 
General al Municipiului Bucuresti sau un reprezentant al acestuia; 2 
reprezentanti ai consiliului judetean/Consiliului General al Municipiului 
Bucuresti §i 2 reprezentanti ai parintilor. Directorul unitaJii de fnvafamant este 
membru de drept al consiliului de administratie din cota aferenta cadre/or 
didactice din unitatea de invdtdmdnt respectivd. " 

Va rugam sa desemnati membrii in consiliul de administratie pentru anul 
scolar 2020-2021. 

Cu respect, 

Director, 
Prof. Neagu Ioana Madaline 

Str. Viilor, nr.61, Slobozia 

Tel/fax: 0243212085 

e-mail: sc_nrl_slobozia@yahoo.com 
Conslllul Judetean lalomlta 
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