CONSILRIL AMMAN 1ALOMIT
Tel..: 0243 230200
Fax: 0243 230250

5Iobozia - Piata RevoluIiel Nr. 1

web: www.cicnetro
e-mail: cjiecienetro

PROIECT DE HOTAR4RE NR.
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean lalomita in Consiliul de administratie al
Şcolii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia pentru anul ;scolar 2022 - 2023

Consiliul Judetean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 0'219Z- `242,? 2din
'9 ce .2022 a Preyedintelui Consiliului
Judeţean
Examineind:
- Adresa nr. 3453 din 17.08.2022 a Şcolii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu"
Slobozia;
- Raportul nr. b2193 daZ,02.- 6- din :23.2022 al Compartimentului Coordonare
Societ ăţi, Institutii i ServiciiPub/ice Subordon ate;
- Avizul nr.
din
2022 al Comisiei pentru inveiţeim at, culture'',
culte, tin eret, colaborarea cu societatea
externe;
- Avizul nr.
din
2022 al Comisiei pentru muncei, s'dneitate,
asistent socială fcanilie;
- Procesul verbal nr.
2022 al Comisiei de vol/dare,
In conform itate cu:
- prevederile art. 173 alin.(1) lit. d) 51 al/n. (5) lit, a) din Ordonanta de Urge* a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- prevederile art. 96 al/n. (2A1) lit. b) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu
modificeirile completcirile ulterioare;
- prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetcirii, tineretului
sportului nr.
5573/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare functionare a inviiteirneintului
special yi special integrat;
- prevederile art. 4 al/n. (3) lit. b) si art. 5 al/n. 2 lit, a) din Anexa Ordinul ministrului
educaţ iet nr. 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare st functionare a
consiliilor de administratie din unittiţile de inveitameint preuniversitar,
În temeiul art. 196 al/n. (1) lit , a) din Ordonanta de Urge* a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ,

a

HOT Ă R;14TE:

Art 1 Se desernneazei in calitate de reprezentanţi ai Consiliului Judetean Ialomiţa in
Consiliul de administratie al Scolii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia, pentru
anul scolar 2022- 2023, urmeitoarele persoane

Cod FP - 07 -06, vers.1

Art. 2 Pe perioada mandatului, persoanele nominalizate la art. I vor benefieia de to ate
drepturile şż vor duce la îndeplinire atributiile prevăzute de legislatia incidentă fn vigoare.
Art. 3 Prezenta hotărdre produce efecte de la data comunicăril pdnă la 31.08.2023.
Art. 4 Prin grija Secretarului General al Judetului Ialomiţa, prezenta hotărdre se va
comunica spre ducere la "indeplinire, persoanelor nominalizate la art] si, spre stiint
ă, Şcolii
Profesionale Speciale „Ion Teodorescu" Slobozia, Institutiei Prefectului- Judetul
urmdnd să fie publicată pe site-ul Consiliului Judetean Ialomiţa, seclittnea "Monitorul Oficial
al Judetului Ialomita".

PROEDINTE
MARIAN pAVA

Avizat,
Secretarul general judetului lalomita
Adrian Robert IONESCU

Rd/Oc
T.G.V.

Cod FP 07 -06, vers.1
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REFERAT DE APROBARE

proiectul de hotd dire privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Jude
în Consiliul de administratie al 5`colii Profesionale Speciale
"Ion Teodorescu" Slobozia pentru anul şcolar 2022 - 2023

ţean lalomiţa

Prin pro iectul de hoteirare supus dezbaterii se propune aprobarea desernndrii
reprezentantilor Consiliului Judetean Ialomiţ a in Consiliul de administrafie al
Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia pentru anul Kolar 2022 - 2023.
Conform prevederilor Legit educatiei naţionale nr. 112011, en modificdrile şi completeirile
ulterioare si ale Ordinului ministrului educatiei, cerceteirii, tineretului şi sportului nr. 557312011,
"inveiţdmantul special si special integrat se realizeazd pe baza principiilor invdteimantului
democratic, a accesului tuturor copiilor la once formei de educaţie, a dreptului la educaţie
diferenţiatd si la pluralism educational, a dreptului la educaţie la toate nivelurile, indiferent de
conditia socialei sau materialei, de sex, rasei, nationalitate, apartenenţei politicd on religioasd sau
vreo altei ingreidire cc ar putea constitui o discriminare".
Prin ctdresct nr. 3453 din 17.08.2022, directorul unitd,tii de inveiţeimcint mai sus precizatd a
solicitat Consiliului Judefean Ialomiţa desemnarea a doi reprezentanti in Consiliul de
administratie, in temeiul prevederilor art. 4 aim. (3) lit. b) si art. 5 alin. (2) lit, a) din Anexa la
Ordinul ministruhil edueatiei nr, 515412021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare
funcţionare a cons/iii/or de administratie din uniteiţile de invdteimeint preuniversitar.
Fa td de cele de mai sus, propun desemmirea, a doi reprezentanti ai Consiliului Judetean
Ialomiţa in Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Special "Ion Teodorescu" Slobozia,
pentru anul Kolar 2022 - 2023.
În respectarea dispozitiilor art. 139 alin.(6) teza a II-a ş i art. 182 alin. (4) din Ordonanţa
de Urgentd a Guvernului nr. 5772019 privind Codul administrativ, prezentul project de hotdrdre,
(wand caracter individual at privire la persoane, nu poate fi adopt at dean prin vot secret.
Aveind in vedere că sunt indeplinite conditiile de legalitate V de oportunitate, propun
Consiliului Judetean Ialomita adoptarea hoteireirii 'in forma si conţinutul prezentate in proiect.

PRE5EDIN
MARIAN L
Redactat,
Teodorescit Gabriela - Virginia
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RAP ORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotă rftre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Ialomita In
Consiliul de administratie al Scolii Profesionale Speciale
"Ion Teodorescu" Slobozia, pentru anul şcolar 2022 - 2023
Proiectul de hotărke supus spre aprobare este fundamentat, din punct de vedere legal, de
dispozi ţiiie art. 96 din Legea educatiei nation& nr. 1/2011, cu modific ările ş i completările ulterioare,
coroborate cu eele ale Ordinului nr. 5573/2011 al ministrului educaţiei, cereet ării, tineretului şi sportului
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si func ţionare a invăţămăntului special şi special integrat
şi ale Ordinului ministrului educa ţiei naţionale nr. 4.619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-eadru de
organizare ş i function= a consiliului de administra ţie din unitkile de inv ăţămănt preuniversitar, cu
modificările şi completările ulterioare.
Potrivit normelor generale in domeniu, Consiliul de administratie este organul de conducere al
oricărei unităti de invăţămănt, inclusiv pentru inv ătămantul special şi special integrat.
Conform art. 5 din Ordinul ministrului educa ţiei nationale m. 4.61912014 la ineeputul fiec ărui an
şeolar, dar nu mai tarziu de data inceperii cursurilor, consiliul de administra ţie in exereitiu hotărăste
deelanşarea proeedurii de constituire a noului consiliu de administratie, jar direetorul unit ăţii de
invătămănt solicită consiliului judetean, In cazul inv ăţămantului special, desemnarea reprezentan ţilor
proprii in structura de conducere.
Astfel, Şcoala Profesional ă Specială "Ion Teodoreseu" Slobozia a solieitat prin adresa nr. 3453
din 17.08.2022 desernnarea reprezentantilor Jude ţ ean Ialomita în Consiliul de administratie,
conform prevederilor art. 4 alin. (2) lit. b) din Normele metodologice aprobate prin O.M.E.N. nr.
4619/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
De menţionat este faptul e ă, potrivit prevederilor art. 139 atm. (6) teza a II-a şi art. 182 alin. (4)
din Ordonanta de Urger* a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ările şi
completările ulterioare, desemnarea reprezentantilor se face prin vot secret, intruc ăt hotărdrea are
caracter individual cu privire la persoane.
Fată de cele de mai sus, consider ăm că actele normative invocate fundamenteaz ă din pullet de
vedere al legalităţii proiectul de hot ărăre şi Ca, prin reprezentantii s ăi, Consiliul Judeţean Ialomiţ a va
contribui la buna organizare şi desfăşurare a activit ătii din invătămăntul special.

WRECTOR EXECUTIV,
VLAD CRISTIAN
Consilier superior,
Roman Diana

Ş COALA PROFESIONALA SPECIALA 10N TEODORESCU"

MINISTERUL EDUCA Ţ CEI

Nr. 3453 din 17.08.2022
C.) r>,..A

A
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Către
CON SILIUL JUDETEAN
Avand in vedere:
Prevederile art. 5, aim. 2, lit, a din O.M.E. nr. 5154 din 30 august 2021 pentru
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi functionare a consiliilor de
achinistratie din unit ătile de invătămănt preuniversitar: In vederea constituirii
noului consiliu de administralie, in acord Cu prevederile art. 4, dire ctorul unitdjii de
invdfftmeint deruleazei urmdloarea procedurd: a)solicitei, in scris, consiliului local,
prim arului, respectiv consiliului judeitean/Consiliului General al Municipiului
Bucurep`i, proedintelui consiliului judelean - in cavil inveigimeintului special,
operatorului economic/operatorilor economic, sau consiliului reprezentativ al
operatorilor economici, n cazul uniratilor de invdteimeint care Işvolarizeazd in
invăgărneintul profesional şi tehnie, consiliulni reprezentativ al pdrintilor, precum şi
consiliului elevilor desemnarea reprezentanlilor, în termen de 15 zile luerdtoare de la
data soliciteirii..."
• Adresa nr. 11424 din 16.08,2022 a I.S.J Ialomita de comunicare a num ărului de
membri ai consiliului de administratie din unitatea de inv ătământ pentru anul scolar
2022-2023, respectiv 9, conform Deciziei Inspectorului Ş colar General nr.
708/10.08.2022;
• Prevederile art. 4 aim. 3, lit. b din O.M.E. nr, 5154 din 30 august 2021 pentru
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare ş i functionare a consiliilor de
administratie din unit ătile de invătământ preuniversitar: "Structura consiliului de
administratie in unittijile de gnwilei taint special de stat este urincrtoarea: b)in cazul
consiliului de administratie format din 9 tnembri: 4 cadre didactice, preledintele
consiliului judepan sau un reprezentant al acestuia, 2 reprezentattli ai consiliului
judetean ş i 2 reprezentanti ai peirinplor....Directorul unitătii de invâjclmeint este
membru de drept al consiliului de administralie din cota aferentd cadrelor didactice
din unitalea de inveildmeint respective.

•

\ră rugăm să desemngi membrii in consiliul de administratie al Ş colii Profesionale
Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia pentru anul şcolar 2022-2023.
Cu respect,

Director,
Prof. Neagu Ioana M ădălina

Str. Viilor, nr.61, Slobozia
Tel/fax: 0243212085
e-mail: sc_nr1_slobozia@yahoo.com

