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PROIECT DE HOTARARE NR. 	 
privind desemn  area unui reprezentant al Consiliului Judetean lalomita in 
Consillui de administratie al Palatului Copiilor Slob ozia, judetul lalomita, 

pen tru anul scolar 2021- 2022 

Consiliul Judetean 
Avă nd vedere: 
- Referatul de apro bare nr. PaS 	din  N. 09  2021 al Preş edintelui 

Consiliului Judetean lalomita; 
Examin ă nd: 
Adresa nr. 2503 din 24.08.202 a Palatului Copiilor Slobozia, judetul lalomita ;  

- Raportul de specialitate 	izat 	din  a. Co,  2021 at Directiei Coordonare 
Organizare;  

Avizul nr. 	  din 	2021 al Comisiei pen tru Fnv6tă m ă nt, cultură , 
culte, tineret, colaborarea cu societatea civil ă  i relatii exteme; 

- Avizul nr. 	 din 	2021 al Comisiei pen tru munc6, sein6tate, 
asistent socială  si famine; 

- Procesul verbal nr. 	 din 	2021 at Comisiei spec/ate de num6rare 
a voturilor, 

În conformitate Cu: 
- prevederile Legii educa ţ iei nationale nr. 1/2011, cu modific6rile ş i completarile 

ulterioare; 
prevederile art. 15 al/n. (3) si (5) din Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare 

ş i functionare a unită tilor care ofer6 activitate extra ş colara, aprobat prin Ordinul 
ministrului eclucatiei, cercet ă rii, tineretului ş i sportului nr. 5567/2011, cu modific ă rile si 
completă rile ulterioare; 

prevederile Ordinului ministrului educa ţ iei na ţ ionale nr. 4.619/2014 pentru 
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare ş i functionare a consiliului de 
administratie din unit ă tile de fnvă tă mant preuniversitar, cu modific ă rile i cornpletbrile 
ulterioare;  

prevederile art. 173 al/n. (1) lit. d) i alin. (5) lit, a) din Ordonan ţ a de Urgen ţă  a 
Guvemului nr. 57/2019 privincl Codul administrativ, 

În temeiul art. 196 Win. (1) lit, a) din Ordonan ţ a de Urgen ţă  a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, 

Con& ui Judetean Ialomita 
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HOTARA$TE: 

Art .1  Se desemneaz6 domnul/doamna 	  711 calitate de 
reprezentant al Consiliului Judetean lalomita în Consiliul de administratie al Palatului 
Copiilor Slobozia, judetul lalomita, pentru anul scolar 2021 -2022. 

Art.2 Pe perioada mandatului, domnul/doamna 	  va beneficia de 
to ate drepturile 5i va duce la indeplinire atributiile prevazute de legislatia incident6 Fn 
vigoare. 

Art.3 Prezenta hot-61'6re produce efecte incep6nd cu data comunic ă rii p6n6 la 
31.08.2022. 

Art.4 Prin grija Secretarului General al Judetului 	prezenta hot ă reire se 
comunica, spre ducere la indeplinire, persoanei nominalizate la art. 1 51, spre ş tiintă , 
Palatului Copiilor Slobozia, judetul lalomita 5i Institutiei Prefectului - Judetul la/am i ţ a, 
urmand a fl publicata pe site-ul Consiliului Judeteon Iaiomi ţ a, sectiunea "Monitorul 
Oficial al ludetului". 

PRE5EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Secretarul General al Judetului lalomita, 

Adrian — Robert 1011IESCU 

Rd./0c. 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectal de hot ă rtire privind desemnarea unui reprezentant al Consillului Judelean 
Ialomila in Consiliul de administratie al Palatului Copiilor Slobozia, judepul 

pentru anal scolar 2021- 2022 

Prin  pro iectul de hotă rdre supus dezbaterii se propune aprobarea desemnă rii unui 
reprezentant al Consiliului Judeţ ean Ialorniţa in Consiliul de administraţ ie al Palatului 
Copillor Slobozia, judeţ ul Ialomiţa, pentru anul ş colar 2021 - 2022. 

Conform Legii educa ţ iei naţ ionale nr. 1/2011, cu modific ă rile ş i complet ă rile 
ulterioare, ş i Ordinului ministrului educaţ iei, cercetă rii, tineretului ş i sportului 
nr. 5567/2011 pentru aprobarect Regulamentului de organizare ş ifunc ţ ionare a unităţ ilor 
care oferci activitate extraş colară , cu modific ă rile i completă rile ulterio are, educaţ ia 
nonformală  reprezintă  parte integrantă  a sistemului national de educaţ ie ş i se realizează  
in cadrul unităţ ii de inv ăţă mdnt preuniversitar, in palate ş i cluburi ale copiilor, haze 
sportive, etc. 

Prin adresa nr. 2503 din 24.08.2021 Palatul Copiilor Slobozia, jude ţ ul lalomiţa, 
solicitat in baza prevederilor art. 100 alin." (1) din Legea educaţ iei naţ ionale 

nr. 1/2011, a Ordinul ministrului educaţ iei naţ ionale nr. 4624 din 25.07.2015 pentru 
modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare ş i func ţ ionare a unităţ ilor care 
oferă  activitate extraxolară , aprobat prin Ordinul ministrului educaţ iei, cercetă rii, 
tineretului ş i sportului nr. 5.567/2011, coroborat cu prevederile art. 11 al/n. (5) din 
anexct Ordinul ministrului educa ţ iei naţ ionale nr. 4619/2014 pentru aprobarea 
Metodologiei-cadru de organizare ş i func ţ ionare a consiliului de administraţ ie din 
unităţ ile de inv ăţă mdnt preuniversitar, cu modificeirile complet ă rile ulterioare, 
desemnarea unui rep rezentant din partea Consiliului Judeţean lalomiţa, care să  fie 
membru in Consiliul de administraţ ie al unităţ ii, in anul ,s'colar 2021 — 2022. 

Activitatea Consiliului de administraţ ie al palatelor copiilor ş i elevilor este 
reglementată  prin Regulamentul privind organizarea ş i func ţ ionarea palatelor ş i 
cluburilor copiilor. 

Consi lui Judetean lalomita 
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Fala de cele de mai sus, propun desemnarea unui reprezentant al Consiliului 
Jude Man Ialomiţ a in Consiliul de administraţ ie al Palatului Cop iilor Slobozia, judeţ ul 
Ialomiţa, pentru amd Kolar 2021— 2022. 

In respectarea dispoziţ iilor art, 139 alin. (6) i art. 182 (din. (4) din Ordonanţa de 
Urge* a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificeirile ş i 
complet ă rile ulterioare prezentul pro iect de hotă rdre, cm:2nd caracter individual cu 
privire la persoane, nu poate fi adoptat decă t prin vot secret. 

Av ă nd in vedere c ă  sunt indeplinite condi ţ iile de necesitate si de oportunitate, 
propun Consiliului Judeţean Ialomiţ a adoptarea hotă ră rii in forma ş i conţ inutul 
prezentate in proiect, 

PREY EDINTE 
PAVEL MARIAN 

Redactat, 
Teodoresctf Gabriela - Virginia 
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RAPORT 
la proiectul de hoteirdre privind desemnarea until reprezentant at Consiliului Judetean 
Ialomita in Consiliul de administratie al Palatului Copillor Slobozia, judetul Ialomita, 

pentru anul ş colar 2021 - 2022 

Pi-in proiectul de hoteirdre supus dezbaterii se propune ct_probarea desemndrii unui 
reprezentant at Consiliului Judeţ ean Icdomiţ a în Consiliul de administraţ ie at Palatului Copiilor 
Slobozict, judetul Ialomi ţa, pentru anul scolar 2021 - 2022. 

Palatul Copiilor Slobozia  a solicitat prin adresa nr. 2503 din 24.08.2021 desemnarea unui 
reprezentant at Consiliului Judeţ ean Ialomita in Consiliul de administratie al acestei uniteiti de 
invelteimdnt, pentru anul scolar 2021- 2022, in temeiul prevederilor art. 100 aim. (1) din Legea 
educatiei nationale nr. 1/2011, a Ordinul ministrului echicatiei nationale nr. 4624 din 25.07.2015 
pentru modificarea anexei nr, 1 la Regulamentul de organ izare ş ifuncţ ionare a unitei tilor care oferei 
activitate extraş colard, apro bat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetclrii, tineretului ş i 
sportului nr. .5.567/2011, coroborat cu prevederile art. 11 aim. (5) din anexa Ordinul ministndui 
educatiei naţ ionale nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare ş i 
functionare a consiliulid de administraţ ie din unitd tile de invcildmant preuniversitar, en modificeirile 

completdrile ulterioare. 
Potrivit art, 100 aim, (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificdrile ş i 

completeirile ulterioare, palatele ş i cluburile copiilor sunt unitclti de inveitelmant pentru 
extrascolare. 

Educatia nonfOrmald are ca scop dezvoltarea si diversificarea competentelor-cheie ş i 
formarea competentelor specifice in Anctie de domeniul ş i profilul activită ,tii extrascolare. 

Conform art. 15  aim.  (1) din Regulamentul privind organizarea fiinctionarea palatelor ş i 
cluburilor copiilor „Consiliul de administratie este organ de conducere. in exercitarea atributiilor 
cc îi revin, consiliul de administratie ş i directorii colaborectzei cu Consiliul profesoral, cu comitetul 
de 1)&40/asocial-Lae de pă rinţ i, cu reprezentantii minoriteitilor nationale, uncle este cazul, ş i cu 
autoritcltile administra,tiei locale". 

In alin. (9) al aceluia$ articol se precizeazd al „Membrii consiliului de administrage 
coordoneazd ş i reispund de domenii de activitate pe baza delegeirii de sarcini stabilite de directorul 
consiliului, prin decizie." 

De mentionat este faptul cd, potrivit prevederilor art. 139 atm. (6) si art. 182 atm. (4) din 
Ordonanta de Urgenţcl a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,at modificeirile ş i 
completeirile ulterioare, desemnarea reprezentantului se face prin vot secret, intruccit hoteirdrea are 
caracter individual cu privire Ia persoane. 

Faţ cl de cele de mai sus considerclm ca actele normative invocate fundamenteazd din punct 
de vedere al legaliteiţ ii ş i oportunitclţ ii proiectul de hoteirdre ş i cei prin reprezentantul sclu Consiliul 
Judelean Ialomita va con tribui la buna organizare ş i desfeisurare a activittiţ ii extrascolare. 

DIRECTOR EXECUTIV 
IONICA BÂICO NU 

i Consiliul JUdete' n iatomita 
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2G hina 

PALATUL COPIILOR 
SLOBOZIA f  

NR 	.2122. 

LUNA.  V cf.  ZIUA 024., 

PALATUL COPHLOR SLOBOZIA 
B-(101 Matei Basarab, Ni. 54A, Slobozia-blourtita, 

pacosloboziaCar,yalloo.com   
Tel. 0243 7235799, Fax: 0243/235799 

CĂ TRE, 
CONSILIUL JUDE Ţ EAN IALOMITA 

Prin prezenta, v ă  rugăm s ă  desemnaţ i un reprezentant din partea 
Cons iliului Judelean Ialomiţ a care s ă  fie membru in Cons iliul de 
administratie al unităţ ii noastre pentru anul ş colar 2021-2022. 

Solicită m aceasta potrivit Art. 100 aim. (1) din Legea Educa ţ iei Nationale 
nr. 01/2011 ş i in conformitate cu Art. 15 aim. (3) din Regulamentul privind 
organizarea i functionarea palatelor ş i club urilor copiilor, Anex ă  la Ordinul 
Ministerului Educaţ iei ş i Cercet ă rii Ş tiinţ ifice nr. 4624/25.07.2015, publicat in 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 07 august 2015, coroborat 
Cu prevederile Art. 11, aim. (5) din Anexa la Ordinul Ministerului Educa ţ iei 
Nationale nr. 4619/22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 
organ izare ş i func,tionare a cons iliului de administraţ ie din unită tile de 
inv ăţă meint preniversitar, avand in vedere ş i dispozi ţ iile art. 23-24 din Legea 
administratiel publice locale nr. 215/2001, republicat ă , cu modific ă rile 
complet ă rile ulterioare. 

La acestea se adaug ă  i Decizia ISJ falomita cu nr. 1060/23.08.2021 
privind numă rul de membrii al Consiliului de administra ţ ie din unitatea de 
inv`at ă inânt pentru anul ş colar 2021-2022. 

Director, 
prof. C ă lup Roxana 

• Con& ul JUdetean ialomita 
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Cu stirnă , 
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