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PROJECT DE HOTARARE NR. 	 
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judefean lalomita în  
ConsMul de administratie al Palatului Copilior Slobozia, judetul lalomi ţ a, 

pen tru anul xolar 2022- 2023 

Consiliul Judetean 
Avand Fn vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 	64Z AZZ— g.  din  09 09  2022 al Pre ş eclintelui 

Consiliului Judetean lalomita; 
Examinand: 
Adresa nr. 3095 din 01.09.2022 a Palatului Copiilor Slobozia, judetul lalomita; 

- Raportul de specialitateo23002J42-0  din  a.(0  2022 at Direc ţ iei Investitii si 
Servicii Pub/ice; 

Avizul nr. 	  din 	2022 at Comisiei pentru invat6m6nt, cultur6, 
culte,  tin eret, colaborarea cu societatea civil6 .,si relatii externe; 

- Avizul nr. 	 din 	2022 al Comisiei pentru munc6, s6n ă tate, 
asistent6 sociala familie; 

- Pro cesul verbal nr. 
a voturilor, 

În  conformitate Cu: 
prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modific ă rile ş i complet6rile 

ulterioare; 
- prevederile art. 15 alin. (3) si (5) din Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare 

ş i functionare a unit'eltilor care ofera activitate extra ş colar6, aprobat prin Ordinul 
ministrului educatiei, cercet6rii, tineretului ş i sportului nr. 5567/2011, cu mac/Oda -Ile si 
cornpletarile ulterioare; 

- prevederile Ordinului ministrului educa ţ iei nr. 5154/2021 pentru aprobarea 
Metodologiei-caciru de organ izare ş i functionare a consiliilor de administratie din 
unit6tile de Fnveit ă meint preuniversitar; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) i alin. (5) lit. a) din Ordonanta de Urgent6 a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

În  temeiul art. .196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgent-6 a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

Cod FP 07-06, ed. 2,  ver,  0 

din 
	

2022 al Cornisiei spec/ate de num6rare 



HO TA RA5TE: 

Art.1 Se desemnează  domnul/doamna 	  in calitate de 
reprezentant al Consiliului Judetean lalomita in Consiliul de administratie al Palatului 
Copiilor Slobozia, jude ţ ul lalomi ţ a, pentru Oilui ,scolar 2022 - 2023. 

Art.2 Pe periooda mandatului, domnul/doamna 	  va beneficia de 
toate drepturile ş i va duce la indeplinire atributiile prev ă zute de legisla ţ ict incidentă  in 
vigo are. 

Art.3 Prezenta hotels-are produce efecte incep ă nd cu data coniunic ă rii p ă n ă  la 
31.08.2023. 

Art.4 Prin grija Secretarului General al Jude ţ ului lalomi ţ a, prezenta hot ă rare se 
coniunică , spre ducere la indeplinire, persoanei nominalizate to art. 1 ş i, spre ş tiintă , 
Palatului Copiilor Slobozia, jude ţ ul lalomi ţ a ş i Institu ţ iei Prefectului - Jude ţ ul lalomira, 
urmand a fi publicată  pe site-ul Consiliului Judetean lalomita, sec ţ iunea "Monitorul 
Of/clot al Jude ţ ului". 

PRWDINTE 
MARIAN PAVEL 	 Avizat, 

Secretarul general judefului lalomita 
Adrian Robert IONESCU 

Rd./0c. 
TGV 
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PRE$EDINTE Nr. 23412- "-QV - F 	din 05 De): 2022 

     

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hoteirare privind desemnarea unui reprezentant al Consilittlui Jude ţ ean 
Ialomiţ a în Consiliul de administra ţ ie al Palatului Copillor Slobozia, jude ţ ul Ialomiţ a, 

pentru anul ş colar 2022- 2023 

Prin  pro iectul de hotă rdre supus dezbaterii se propune aprobarea desemmirii unui 
reprezentant al Consiliului Judetean Ialomita in Consiliul de administratie al Palatului 
Copiilor Slobozia, judetul Ialomita, pentru anul scolar 2022 - 2023. 

Conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu . modificdrile ş i completă rile 
ulterioare, ş i Ordinului ministrului educatiei, cercetdrii, tineretului ş i sportului 
nr. 5567/2011 pen tru aprobarea Regulamentului de organ izare ş ifunc ţ ionare a unitcitilor 
care oferă  activitate extrascolard, cu modifică rile ş i completă rile ulterioare, educatia 
nonformală  reprezintă  parte integrantd a sistemului national de educatie si se realizeazd 
in cadrul unitdtii de ftiv ăgimcint preuniversitar, in palate si cluburi ale copiilor, haze 
sportive, etc. 

Prin adresa nr. 3095 din 01.09.2022 Palatul Copiilor Slobozia, judetul Ialomita, 
a solicitat în baza prevederilor art. 100 aim. (1) din Legea educatiei nationale 
nr. 1/2011, a Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4624 din 25.07,2015 pentru 
modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare ş i fiinctionare a unitdtilor care 
oferci activitate extrascolard, apro bat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetă rii, 
tineretului si sportului nr. 5.567/2011, corobo rat cu prevederile Ordinul ministrului 
educatiei nationale nr. 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare ş i 
functionare a consiliului de administratie din unită  tile de invdt ă m ă nt preuniversitar, 
desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Judetean Ialomita, care sd fie 
membru în Consiliul de administratie al unit ă tii, in anul scolar 2022— 2023. 

Activitatea Consiliului de administratie al palatelor copiilor ş i elevilor este 
reglementată  prin Regulamentul privind organizarea ş i functionarea palatelor ş i 
cluburilor cop iilor. 



Fată  de cele de mai sus, propun desemn area unui reprezentant al Consiliului 
Judeţ ean Ialotniţa in Consiliul de adrninistrape al Palatului Copillor Slobozia, judetul 

pentru anul scolar 2022— 2023. 
In respectarea dispozitiilor art. 139 alin. (6) si art. 182 alin. (4) din Ordonanta de 

Urgentă  a Guvernuluj nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i 
complet ă rile ulterioare prezentul project de hotă rclre, avă nd caracter individual cu 
privire la persoane, nu poateJ adoptat deceit prin vot secret. 

Av ă nd in vedere c ă  sunt indeplinite condipile de necesitate si de oportunitate, 
propun Consiliului Judetean Ialornita adoptarea hotă rdrii in forma si continutul 
prezentate in project. 

PREWINTE 
PAVEL MARIAN 

Redactat, 
Teoclorescu Gabriela - Virginia 
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-202 	11,2, ef 	.2022 

RAPORT 
la proiectul de hotarare privind desemnarea utmi reprezentant al Consiliului Judetean Ialomita 

hi  Consiliul de Administratie al Palatului Copiiior Slobozia pentru anul scolar 2022-2023 

Proiectul de hot ă rare supus spre aprobare este fundamentat, din punct de vedere legal, de 
dispozi ţ iile art. 100, aim.  I din Legea educaţ iei naţ ionale nr, 1/2011, cu modific ă rile ş i completă rile 
ulterioare, coroborate cu cele ale Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 5154/2021 pentru 
aprobarea Metodologiei-cadru dc organizare ş i funcţ ionare a consiliului de administra ţ ie din unităţ ile de 
invăţă mă nt preuniversitar, cu modific ă rile i completă rile ulterioare ş i art. 15, aim. 3 din Ordinului tr. 
4624/2015 al ministrului educa ţ iei, cercetă rii, tineretului ş i sportului pentru aprobarea Regulamentului 
privind organizarea ş i func ţ ionarea palatelor ş i cluburilor copiilor Cu modific ă rile i complet ă rile 
u tteri oare. 

Potrivit normelor generale in domeniu, Consiliul de administraţ ie este organul de conducere al 
oric ă rei unit ăţ i de inv ăţă mant. 

Conform art. 5 din Ordinul ministrului educa ţ iei naţ ionale nr. 5154/2021 la inceputul fiec ă rui an 
Kolar, dar nu mai t ă rziu de data inceperii cursurilor, consiliul de administra ţ ie in exerci ţ iu hotă răş te 
declan ş area procedurii de constituire a noului consiliu de administra ţ ie, jar directorul unit ă tii de 
invăţă mă nt solicită  consiliului judeţ ean, in cazul invăţă mă ntului special, desemnarea reprezentan ţ ilor 
proprii in structura de conducere. 

Astfel, Palatul Copiilor Slobozia a solicitat prin adresa nr. 3095/01.09.2022 desemnarea 
reprezentan ţ ilor Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a In Consiliul de administra ţ ie. 

De mentionat este faptul c ă , potrivit prevederilor art, 139 atm. (6) teza a 11-a ş i art. 182 alin. (4) 
din Ordonan ţ a de Urge* a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile 
completă rile uherioare, desemnarea reprezentan ţ ilor se face prin vat secret, intruck bot ă ră rea are 
caracter individual cu privire la persoane. 

intrueă t proiectul de botă rdre indepline ş te condi ţ iile de legalitate, propunem Consiliului Jude ţ ean 
Ialomiţ a adoptarea lui in forma ş i conţ inutul prezentat. 

SEF SERV1CIU, 
Stanciu Mariana 

Consilier, 
Mareu Georgiana-Elena 

Directia Inve 
Nr.2 



Director, 
prof. C ă luţă  Roxana 

PALATUL COPIILOR SLOBOZIA 
Ste. B-clui Matei Basarab, Nr. MA, Slobozia-Ialomip, 
E-mail: pacoslobozifayalwo.com   
Tel. 0243/235799, Fax: 0243/235799 
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CĂ TRE, 
CONSILIUL JUDE Ţ EAN IALOMIŢ A 

Prin prezenta, v ă  rugă rn să  desemnati un reprezentant din partea  Cons iliului 
Judeţean Ialomiţ a, care s ă  fie membru in Cons iliul de administraţ ie al unită tii 
noastre pentru anul ş colar 2022-2023. 

Solicită m aceasta potrivit Art. 100 aim. (1) din Legea Educatiei Nationale 
nr. 01/2011 ş i in conformitate cu Art. 15 aim. (3) din Regulamentul privind 
organizarea ş i func ţ ionarea palatelor ş i cluburilor copiilor, Anexă  la Ordinul 
Ministerului Educatiei ş i Cercet ă rii Ş tiintifice nr. 4624/25.07.2015, publicat in 
Monitorul Ofieial al Romaniei, Partea 1, nr. 599 din 07 august 2015, coroborat cu 
prevederile Art. 04 lit. d) din Anexa la Ordinul Ministerului Educatiei Nationale 
nr. 5154/30.08.2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare ş i 
func ţ ionare a consiliului de administraţ ie din unităţ ile de inveiţă m ă nt 
preniversitar, având in vedere i dispozitiile art. 23-24 din Legea administraţ iei 
publice locale nr. 215/2001, republicat ă , cu modifică rile i complet ă rile ulterioare. 

La acestea se adaug ă  ş i Adresa ISJIalomita cu nr. 11424/16.08.2022 privind 
numă rul de membrii ai Consiliului de administratie din unitatea de inv ă tă mânt 
pentru anul ş colar 2022-2023. 

Cu stim ă , 
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