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PROJECT DE HOTARARE NR. 
----- 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Iudeiean talomiia in 

Consiliul de adminlstratie al Palatului Copiilor Slobozia, judetut lalomita, 

pentru anul scalar 2020- 2021 

Consi/iul Judetean lalomita, 
Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare nr . .P.3305'/JtJ)O S din 2':J./tl, 2020 al Presedintelui 

Consitiului Iudeteon tatomita; 
Examinand: 
- Adresa nr. 300:f din /1. ,lo 2020 a Palatului Copiilor 5/obozia, judetul 

lalomita; 

- Raportul de specialitate ;J33g/�2o r din )l!J./P. 2020 al Directiei Coordonare 
7 

Organizare; 
- Avizul nr. din __ 2020 al Comisiei pentru i'nvatamant, culturii, 

cu/te, tineret, colaborarea cu societatea civila $i relatii externe; 
- Avizul nr. din __ 2020 al Comisiei pentru munca, sanatate, 

asistentii socialii $i famifie; 
- Procesul verbal nr. din __ 2020 al Comisiei speciale de numiirare 

a voturilor, 
Tn conformitate cu: 
- prevederile Legii educatiei nationa!e nr. 1/2011, cu modificiuile $i completiirile 

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

$i [unctionare a unitiitilot care ofera activitate extrascolarii, aprobat prin Ordinul 
ministrului educatiei, cercetiuii, tineretu/ui $i sportului nr. 5567 /2011, cu modificiirlle $i 

completiirile ulterioare; 
- prevederile Ordinului ministrului educotiei nationale nr. 4.619/2014 pentru 

aprobarea Metodo/ogiei-cadru de organizare $i funciionare a consi/iului de 
admlnistratie din unitatite de i'nvatamant preuniversitar, cu modijiciirile si cornpletiuile 

· u/terioare; 

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

ln temeiul art. 196 a/in. (1) lit. a) din Ordonarua de Urgenta a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codu/ administrativ, 

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



H O T A R A $ T E :  

Art.1 Se desemneazii domnul/doamna tn calitate de 

reprezentant al Consiliului Iudeiean tatomita in Consiliul de admtnistratie al Palatului 

Copiilor Slobozia, judetul tatomita. pentru anul scalar 2020 - 2021. 

Art.2 Pe perioada mandatului, domnul/doamna va beneficia de 

toate drepturile $i va duce la lndepiinire atrtbutiile previuute de leqisiatia incidentii in 

vigoare. 

Art.3 Prezenta hotarare produce efecte lnceptind cu data comuniciuii pana la 

31.08.2021. 

Art.4 Prin grija Secretarului General al Iudetuiui tatomita, prezenta hotarare se 

comunicii, spre ducere la indeplinire, persoanei nominalizate la art. 1 �i, spre �tiinta, 

Palatului Copiilor Slobozia, judetul lalomita si instituilei Prefectului - Iudetut lalomita, 

urmtind a Ji publicata pe site-ul Consiliului Judeiean talomita. 

PRE$EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Avizat, 

Secretarul General al Iudetului tatomita, 

Adrian - Robert IONESCU 

Rd.!Oc. 

TGV 

Conslllul Judeiean lalomlta 
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PRE$EDINTE din P!/. kQ. 2020 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotiirdre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean 
Ialomita tn Consiliul de administrtuie al Palatului Copiilor Slobozia.fudetut Ialomita, 

pentru anul scalar 2020- 2021 

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii se propune aprobarea desemndrii unui 
reprezentant al Consiliului Judetean Ialomita in Consiliul de administratie al Palatului 
Copiilor Slobozia, judetul Ialomita, pentru anul scolar 2020 - 2021. 

Conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificdrile si completdrile 
ulterioare, si Ordinului ministrului educatiei, cercetdrii, tineretului si sportului 
nr. 5567/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitdtilor 
care oferd activitate extrascolard, cu modificdrile si completdrile ulterioare, educatia 
nonformald reprezintd parte integrantd a sistemului national de educatie si se realizeaza 
in cadrul unitdtii de invdidmdnt preuniversitar, in palate si cluburi ale copiilor, baze 
sportive, etc. 

Prin adresa nr. 3 007 din 12.10.2020 Palatul Copiilor Slobozia, judetul Ialomita, a 
solicitat in baza prevederilor art. 100 alin. (]) 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 si functionare a unitdtilor care oferd 
activitate extrascolard, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetdrii, tineretului 
si sportului nr. 5.567/2011, coroborat cu prevederile art. 11 alin. (5) din anexa Ordinul 
ministrului educatiei nationale nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 
organizare si functionare a consiliului de administratie din unitdtile de invdtdmdnt 
preuniversitar, cu modificdrile si completdrile ulterioare, desemnarea unui reprezentant 
din partea Consiliului Judetean Ialomita, care sii fie membru fn Consiliul de 
administratie al unitdtii, in anul scolar 2020 - 2021. 

Activitatea Consiliului de administratie al palate/or copiilor §i elevilor este 
reglementatd prin Regulamentul privind organizarea si functionarea palatelor si 
cluburilor copiilor. 

Conslllul Judetean lalomlta 
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Fatd de cele de mai sus, propun desemnarea unui reprezentant al Consiliului 
Judetean Ialomita in Consiliul de administratie al Palatului Copiilor Slobozia, judetul 
Ialomita, pentru anul scolar 2020- 2021. 

in respectarea dispozitiilor art. 139 alin. (6) si art. 182 alin. (4) din Ordonanta de 
Urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile yi 

completdrile ulterioare prezentul proiect de hotdrdre, avdnd caracter individual cu 
privire la persoane, nu poate fl adoptat decdt prin vat secret. 

Avdnd in vedere ca sunt fndeplinite conditiile de necesitate si de oportunitate, 
propun Consiliului Judetean Ialomita adoptarea hotdrdrii in forma si continutul 
prezentate fn proiect. 

PRE$EDINTE 

PAVEL MAJU4N 

Redactat, 
Teodorescu Gabriela · Virginia 
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RAPORT 
la proiectul de hotdriire privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean 
Ialomita 'in Consiliul de administratie al Palatului Copiilor Slobozia.fudetul Ialomita, 

pentru anul scolar 2020 - 2021 

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii se propune aprobarea desemndrii unui 
reprezentant al Consiliului Judetean Ialomita in Consiliul de administratie al Palatului Copiilor 
Slobozia, judetul Ialomita, pentru anul scolar 2020 - 2021. 

Palatul Copiilor Slobozia a solicitat prin adresa nr. 3007 din 12.10.2020 desemnarea unui 
reprezentant al Consiliului Judetean Ialomita in Consiliul de administraiie al acestei unitdti de 
fnviifiimcint, pentru anul scolar 2020- 2021, in temeiul prevederilor art. JOO a/in. (I) din Legea 
educatiei naiionale nr. 1/2011, a Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4624 din 25. 07.2015 
pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare §i functionare a unitdtilor care oferii 
activitate extrascolard, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetdrii, tineretului si 

sportului nr. 5.567/2011, coroborat cu prevederile art. 11 alin. (5) din anexa Ordinul ministrului 
educatiei nationale nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si 
functionare a consiliului de administratie din unitdiile de invdtdmdnt preuniversitar, cu modificdrile 
si completiirile ulterioare. 

Potrivit art. JOO alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificdrile si 
completiirile ulterioare, palatele §i cluburile copiilor sunt unitdti de fnviifiimcint pentru activitiitile 
extrascolare. 

Educatia nonformald are ca scop dezvoltarea §i diversificarea competentelor-cheie si 

formarea competeruelor specifice in functie de domeniul si profilul activitdtii extrascolare. 
Conform art. 15 a/in. (I) din Regulamentul privind organizarea §i functionarea palate/or §i 

cluburilor copiilor ,, Consiliul de administratie este organ de conducere. ln exercitarea atributiilor 
ce ii revin, consiliul de administratie si directorii colaboreazd cu Consiliul profesoral, cu comitetul. 
de pdrinti/asociatiile de pdrinti, cu reprezentantii minoritdtilor nationale, unde este cazul, §i cu 
autoritdtile administratiei locale". 

, ' 

In a/in. (9) al aceluiasi articol se precizeazii cii. ,,Membrii consiliului de administratie 
coordoneazii §i rdspund de domenii de activitate pe baza delegdrii de sarcini stabilite de directorul 
consiliului, prin decizie. " 

De mentionat este faptul cd, potrivit prevederilor art. 139 a/in. (6) si art. 182 a/in. (4) din 
Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.cu modificdrile ,i 

completiirile ulterioare, desemnarea reprezentantului se face prin vat secret, intrucdt hotiiriirea are 
caracter individual cu privire la persoane. 

Fafii. de cele de mai sus considerdm ca actele normative invocate fundamenteazii din punct 
de vedere al legalitdtii si oportunitiitii proiectul de hotdrtire si cii. prin reprezentantul sdu Consiliul 
Judeiean Ialomita va contribui la buna organizare st desfdsurare a activitdtii extrascolare. 

'DIRECTOR EXECUTIV 
IOJ'fiCA BAI.<JOJ4JYP 

Conolliul Judetean lalomlta 
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PAl.-\ nu. COPIJLON SI.OJIOllA 

e MINl.<TFl<lll mUCJITl<.I $1 C.ERC.HA�II 

CA'J'RE, 

CONSILIVL JUDETEAN lALOMITA 

Prin prezenta, va rugam sa desemnati un reprezentant din partea 
Consiliului Judetean Ialomita care sa fie membru in Consiliul de 

administratie al unitatii noastre pentru anul scolar 2020-202 l .  

Solicitam aceasta potrivit Art. 100 al in. ( 1)  din Legea Educatiei Nationale 

nr, 0 1 /20 1 1  �i in confonnitate cu Art. I S  alin. (3) din Regulamentul privind 

organizarea $1 functionarea palate/or si cluburilor copiilor, Anexa la Ordinul 

Ministerului Educatiei �i Cercetarii Stiintifice nr. 4624/25.07.2015, publicat in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 599 din 07 august 20 1 5 ,  coroborat 

cu prevederile Art. 1 1 ,  alin. (5) din Anexa la Ordinul Ministeru[ui Educatiei 

Nationale nr, 4619/22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 

organizare $l functionare a consiliului de administratie din unitdtile de 

inva/amant preniversitar, avand in vedere $i dispozijiile art. 23-24 din Legea / / 
admtnistratiei pub/ice locale nr. 215/200 I ,  republicatA, cu modiflcarile �i 

completarile ulterioare. 

Cu stima, 

Director, 

Co1�ii111i1�i11ii1ii111m1ilto 
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