ROMÂNI A
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon/fax: 0235/457050;
Telefon/fax : 0335/780051

HOTĂRÂREA

nr. 40 din 26 august 2021

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Rebricea,
în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr. 1, Sat Draxeni,
pentru anul școlar 2021 – 2022.

având în vedere:
- adresa Școlii Gimnaziale nr. 1, Sat Draxeni, cu nr. 1344/17.08.2021, prin care se solicita
Consiliului local Rebricea desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului Local Rebricea, care sa
facă parte din Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr. 1, pentru anul scolar 20212022, și un reprezentant al primarului, înregistrata la Primăria comunei Rebricea, sub nr.
4091/17.08.2021;
- referatul de aprobare al primarului comunei Rebricea, raportul compartimentului de
resort şi raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate;
în conformitate cu:
- prevederile art. 96 alin. (2) lit. „c” din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile OMEN nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
în temeiul prevederilor art. art.129 alin. (2) lit. ”d”, alin. (7) lit. ”a”, art. 139 alin. (1) şi
art. 196 alin. (1) lit. ”a”, din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificărileși completările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRICEA adopta prezenta hotărâre:
Art.1. Se aprobă desemnarea a trei reprezentanţi ai Consiliului Local al comunei Rebricea, în
Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale nr. 1 Sat Draxeni, pentru anul scolar 2021 2022, după cum urmează:
1. ANTON GABRIEL – consilier local.
2. CIOBANU DUMITRIȚA.– consilier local.
3. MORARIU IONEL – consilier local.
Art.2. Prin dispoziția primarului cu nr.311/20 august 2021, a fost desemnat reprezentant al
primarului în Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale nr. 1 Sat Draxeni, pentru anul
scolar 2021 - 2022, doamna Burghelea Ana-Maria, referent în cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Rebricea.
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de persoanele sus-desemnate.
Art.4. Prezenta hotarare se va comunica persoanelor prevazute la art.1, Scolii Gimnaziale nr. 1
Sat Draxeni si Institutiei Prefectului – judetul Vaslui, in termenul prevazut de lege.
Art.5. Cu drept de contestatie la instanta de contencios administrativ, conform Legii nr.
544/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, in
termenul prevazut de lege.
Art.6. Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al comunei Rebricea, nr. 61 din
27.11.2020, se abrogă.
Rebricea, 26 august 2021
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al comunei,

 …………………………….…

Costel Dima

 …………………………….…

Jrs. Adina Maftei

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
SECRETAR
Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon 0235/457050; Telefon/fax : 0335/780051

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Rebricea, în
Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr. 1, Sat Draxeni,
pentru anul scolar 2021 - 2022
Doamnelor şi domnilor,
Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Rebricea are la baza adresa Scolii
Gimnaziale nr. 1 Draxeni, Sat Draxeni, prin care se solicita Consiliului local Rebricea desemnarea
a trei reprezentanti ai Consiliului Local Rebricea care sa faca parte din Consiliul de Administratie
al Scolii, pentru anul scolar 2021-2022, și un reprezentant al primarului, înregistrata sub nr.
4091/17.08.202, dar și a prevederile 96 alin. (2) lit. „c” din Legea educatiei nationale nr. 1/2011,
cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5447/2020 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Unităţile de învăţământ sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei generale şi
speciale, a actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, a regulamentului nr.
5447/2020 , a deciziilor inspectoratului şcolar şi a regulamentului intern al fiecărei unităţi.
Din aceste considerente, se impune completarea consiliului de administratie cu
reprezentantii consiliului local, pentru anul scolar 2021-2022, deoarece art. 96 alin. (2) lit. „c” din
legea sus-mentionata prevede ca în cazul în care consiliul de administraţie este format din 13
membri, dintre aceştia 6 sunt cadre didactice, un reprezentant al primarului, 3 reprezentanţi ai
consiliului local şi 3 reprezentanţi ai părinţilor.
În ceea ce privește desemnarea unui reprezentant al primarului în Consiliul de administratie al
scolii, prin Dispoziția nr. 311/20.08.2021 a fost numită doamna Burghelea Ana-Maria, referent în
cadrul aparatului de specialitate al primarului iar în ceea ce privește desemnarea celor trei
consilieri locali, propunem menținerea in Consiliul de Administratie, tot a domnilor consilieri
numiți și pentru anul 2020-2021.
Cu incadrarea in prevederile 129 alin. (2) lit. ”d”, alin. (7) lit. ”a”, din Ordonanta de
urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propun adoptarea prezentului proiect de
hotarare, motivat de legalitatea si oportunitatea acestuia.
20 august 2021
SECRETAR GENERAL,
Jrs. Adina Maftei

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
PRIMAR

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Rebricea,
în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr. 1, Sat Draxeni,
pentru anul școlar 2021 – 2022.
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Am initiat acest proiect de hotarare motivat de adresa Scolii Gimnaziale nr. 1 Draxeni, Sat
Draxeni, prin care se solicita Consiliului local Rebricea desemnarea a trei reprezentanti ai
Consiliului Local Rebricea care sa faca parte din Consiliul de Administratie al Scolii, pentru anul
scolar 2021-2022, și un reprezentant al primarului, înregistrata sub nr. 4091/17.08.2021 si de
prevederile art. 96 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare, care prevede la alin. (2), lit. c, ca: „În unităţile de învăţământ de stat consiliul de
administraţie este organ de conducere şi este constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel:
a) în cazul unităţilor de învăţământ de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, consiliul de
administraţie este format din 7 membri, cu următoarea componenţă: 3 cadre didactice, inclusiv
directorul; 2 reprezentanţi ai părinţilor; un reprezentant al primarului; un reprezentant al consiliului
local. Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi pentru învăţământul preşcolar
şi primar;
b) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 9 membri, dintre aceştia 4 sunt
cadre didactice, un reprezentant al primarului, 2 reprezentanţi ai consiliului local şi 2 reprezentanţi ai
părinţilor. Directorul şi directorul adjunct sunt membri de drept ai consiliului de administraţie din
cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă;
c) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 13 membri, dintre aceştia 6 sunt
cadre didactice, un reprezentant al primarului, 3 reprezentanţi ai consiliului local şi 3
reprezentanţi ai părinţilor. Directorul şi directorul adjunct sunt membri de drept ai consiliului de
administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă.”
Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ Rebricea se incadreaza in prevederile art.
96 alin. (2) lit. „c” din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Conform legii, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti stabilesc/stabileşte
prin hotărâre a consiliului de administraţie, structura numerică minimă a consiliilor de administraţie
pentru fiecare unitate de învăţământ, în funcţie de mărimea şi complexitatea acesteia.
Potrivit articolului de lege sus-prevazut, ne revine obligativitatea desemnarii a trei
reprezentanti din partea Consiliului local al comunei Rebricea, pentru a participa la sedintele
Consiliul de administratie al Şcolii Gimnaziale nr. 1 Draxeni Sat Draxeni,
Motivat de cele mentionate propun menținerea în Consiliul de administratie al scolii, tot a
acelorași reprezentanti din partea consiliului local, ca și în anul 2020-2021 și anume:
1. Anton Gabriel – consilier local.
2. Ciobanu Dumitrița – consilier local.
3. Morariu Ionel – consilier local.
În ceea ce privește desemnarea unui reprezentant al primarului în Consiliul de administratie al scolii,
menționez că prin Dispoziția nr. 311/20.08.2021 a fost numită doamna Burghelea Ana-Maria,
referent în cadrul aparatului de specialitate al primarului.
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Fata de considerentele de mai sus,
SUPUN SPRE APOBARE
Proiectul de hotarare privind desemnarea a trei reprezentanţi ai Consiliului local Rebricea
și a unui reprezentant al primarului, în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr. 1,
Sat Draxeni pentru anul scolar 2021 – 2022, cu incadrarea in prevederile art. 129 alin. (2) lit. ”d”,
alin. (7) lit. ”a”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;.

20 august 2021

P R I M A R,

ing. Radu Valerica
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