
 

 
 

 

ROMANIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU  

Nr 175813 din 04.11.2021   

                    PROIECT AVIZAT 

                                                                                         SECRETARUL GENERAL  

                                                                                     AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                  NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 

 

 

                                                 PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr.  331/30.09.2021  prin care s-a aprobat  

desemnarea reprezentanților Consiliului Local Bacău în consiliile de administrație și în 

comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, ale unităților de învățământ preuniversitar de 

stat din municipiul Bacău, pentru anul școlar 2021-2022 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

Având în vedere : 

 

-Referatul nr. 168630/25.10.2021 al Biroului  Învățământ Cultură Sanătăte prin  care 

propune  modificarea și completarea H.C.L. nr.  331/30.09.2021  prin care s-a aprobat  

desemnarea reprezentanților Consiliului Local Bacău în consiliile de administrație și 

în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, ale unităților de învățământ 

preuniversitar de stat din municipiul Bacău, pentru anul școlar 2021-2022; 

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 175816 din 04.11.2021; 

-Raportul Direcției Juridice  nr. 175819/1 din 04.11.2021; 

-Raportul Biroului Învățământ Cultură Sănătate înregistrat cu nr. 175819/2 din 

04.11.2021 

-Prevederile art. 96 alin. (1), (2), (6) și alin.(7) din Legea educatiei naționale nr. 

1/ 2011, modificată și completată; 

-Prevederile art. 4 alin.(1) și art.8 din Anexa la OMEN nr.5154/2021 pentru 

aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliilor de 

administratie din unitatile de invatamant preuniversitar; 

-Prevederile H.C.L nr. 331/2021 prin care s-a aprobat  desemnarea 

reprezentanților Consiliului Local Bacău în consiliile de administrație și în 

comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, ale unităților de învățământ 

preuniversitar de stat din municipiul Bacău, pentru anul școlar 2021-2022; 

-Prevederile art.11(4) lit.”e” din OUG nr.75/2005 privind asigurarea calității 

educației, actualizată; 

-Prevederile art.59 alin.(1) și (2) din  Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativa pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și 

completările ulterioare; 



 
 

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit.a), ale art. 197 (1), 

ale art. 243 alin. (1), lit.a) și b) și ale art. 293 din OUG nr. 57/ 2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completarile ulterioare; 

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit.d) și alin. (7) lit.a) din OUG nr.57/ 

2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

 

                                                                  HOTĂRĂȘTE 

ART. 1. - Se modifică și se completează Anexa la HCL nr.331/2021, la pozițiile 

2,3,6,8,15,16,19,23,25,27,29,31, conform Anexei parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

ART.2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 331/2021 sunt și rămân în vigoare. 

 

ART. 3. -Primarul Municipiului Bacău va aduce la indeplinire  prevederile  prezentei 

hotărâri prin Biroul Învățământ Cultură Sănătate. 

 

 ART.4. Hotărârea va fi comunicată Biroului Învățământ Cultură Sănătate, 

Inspectoratului Școlar Judetean Bacău, persoanelor și unităților de învățământ 

menționate la art. 1. 

 

ART.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta 

hotărâre se comunică in termen legal Institutiei Prefectului - Județul Bacău 

pentru verificarea legalității. 

 

   PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

   LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C.S./ds. I-A-2/Ex.1 

 

 

 

 

 

 



 
 

ROMANIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr. 175816 din 04.11.2021 

 

 

 

 

                                         EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la 

H.C.L. nr.  331/30.09.2021  prin care s-a aprobat  desemnarea 

reprezentanților Consiliului Local Bacău în consiliile de administrație și 

în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, ale unităților de 

învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău, pentru anul 

școlar 2021-2022 

 

        Legea nr. 1/ 2011 a educației naționale prevede la art. 96, alin. (2): ”În 

unitățile de învățământ de stat consiliul de administrație este organ 

deconducere și este constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel: 

a) în cazul unităților de învățământ de nivel gimnazial cu un singur rând de 

clase, consiliul de administrație este format din 7 membri, cu următoarea 

componență: 3 cadre didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentanți ai 

părinților; primarul sau un reprezentant al primarului; un reprezentant al 

consiliului local. Directorul este membru de drept al consiliului de 

administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învățământ 

respectivă. Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzator și 

pentru învățământul preșcolar și primar; 

b) în cazul în care consiliul de administrație este format din 9 membri, dintre 

aceștia 4 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 

reprezentanți ai consiliului local și 2 reprezentanți ai parinților. Directorul este 

membru de drept al consiliului de administrație din cota aferentă cadrelor 

didactice din unitatea de învățământ respectivă; 

c) în cazul în care consiliul de administrație este format din 13 membri, dintre 

aceștia 6 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 3 

reprezentanți ai consiliului local si 3 reprezentanti ai parintilor. Directorul este 



 
 

membru de drept al consiliului de administratie din cota aferenta cadrelor 

didactice din unitatea de invatamant respectivă;„ 

Prin OMEN nr.5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 

organizare si functionare a consiliilor de administratie din unitatile de 

invatamant preuniversitar, s-a stabilit: ” în cazul în care consiliul de administraţie 

este format din 9 membri: 4 cadre didactice, primarul sau un reprezentant al 

primarului, 2 reprezentanţi ai consiliului local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. 

Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al consiliului de administraţie 

din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respective” precum și ” 

în cazul în care consiliul de administraţie este format din 13 membri: 6 cadre 

didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 3 reprezentanţi ai consiliului 

local şi 3 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul unităţii de învăţământ este membru de 

drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de 

învăţământ respective”. 

 În același act normativ se precizează: "Pierderea calitătii de membru in 

consiliul de administratie opereaza de drept in urmatoarele situatii: 

înregistrarea a 3 absențe nemotivate in decursul unui an scolar la sedintele 

consiliului de administrație". 

           Față de cele prezentate, rog autoritatea deliberativă să hotărască. 

 

 

     

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

LUCIAN-DANIEL  STANCIU-VIZITEU 

 

 

 

 

 

 

 

 
N.O.P,C.S./ds. I-A-2/Ex.1 



 
 

 

 
ANEXA COMUNĂ LA REFERATUL nr.168630 /25.10.2021 ȘI H.C.L. nr ……………. 

 

MODIFICARI IN LISTA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU 

IN CONSILIILE DE ADMINISTRATIE ALE UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE 

STAT DIN MUNICIPIUL BACAU PENTRU ANUL SCOLAR 2021-2022 

 

 

 

Nr.crt. 

 

UNITATEA DE INVATAMANT 

PREUNIVERSITAR 

 

CONSILIER LOCAL 

 

2 
LICEUL TEORETIC "HENRI COANDĂ" BACĂU 

C.A. – 9 membri 

Urban Violeta  

Candet Gigi Nucu 

3 
COLEGIUL "MIHAI EMINESCU" BACĂU 

C.A. – 9 membri 

Groza Ana-Manuela  

Huluta Gheorghe 

6 
COLEGIUL NAŢIONAL "GHEORGHE VRĂNCEANU" BACĂU 

C.A. – 9 membri 

Dinu Catalin-Mihai 

Lupu Gabriel Stanica 

8 
COLEGIUL NAŢIONAL CATOLIC "SF.IOSIF" BACĂU 

C.A. – 9 membri 

Stoican Iulian Vasile 

Munteanu Mihai Catalin  

15 
LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU RAREŞ" BACĂU 

C.A. – 13 membri 

Huluta Ghiorghe 

Stefan Dragos Daniel 

Mocanu Adrian 

16 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ALECU RUSSO" BACĂU 

C.A. – 9 membri 

Stoican Iulian Vasile 

Manolache Cristinel 

19 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN PLATON" BACĂU 

C.A. – 9  membri 

Stoican Iulian Vasile 

Candet Gigi Nucu 

23 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ" BACĂU 

C.A. –9 membri 

Diaconu Eusebiu Iancu 

Cretu Catalin Bogdan  

25 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAIL SADOVEANU" BACĂU 

C.A. – 13 membri 

Lupu Gabriel Stanica 

Huluta Ghiorghe 

Mocanu Adrian 

27 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA" BACĂU 

C.A. – 9 membri 
Mocanu Adrian 

Gigi Nucu Candet 

29 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SPIRU HARET" BACĂU 

C.A. – 9 membri 

Ciobanu Felicia 

Cretu Catalin Bogdan 

31 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "OCTAVIAN VOICU" BACĂU 

C.A. – 9 membri 

Dinu Ioana-Raluca  

Munteanu Mihai-Catalin  

 

 

 

* In comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de invatamant mai sus mentionate, va face parte primul 

nominalizat din lista cu reprezentantii in consiliile de admnistratie. 

 

 

Primarul Municipiului Bacău                            Biroul Învățământ Cultură Sănătate 

Lucian- Daniel STANCIU-VIZITEU                                Florin Caleap        

 

 



 
 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARULGENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 175819/4.11.2021 

 

                                                        CĂTRE 

 

BIROUL ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ SĂNĂTATE 

DIRECȚIA  JURIDICĂ  

 

 Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din 

OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,cu modificările și completările 

ulterioare, vă informăm că v-a fost transmis pe e-mail proiectul de hotărâre 

privind modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr.  331/30.09.2021  prin 

care s-a aprobat  desemnarea reprezentanților Consiliului Local Bacău în 

consiliile de administrație și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea 

calității, ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul 

Bacău, pentru anul școlar 2021-2022, în vederea analizării şi întocmirii 

rapoartelor de specialitate.  

Vă rugăm ca până la data de 04.11.2021 să le depuneți în format letric la 

Secretarul General al Municipiului Bacău. 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU       SECRETARUL GENERAL  

 Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU          AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                           Nicolae-Ovidiu POPOVICI 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL BACĂU 

Biroul Invățământ Cultură Sănătate 

Nr. 175819/2/4.11.2021 

 

  

                                                           RAPORT  

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specilaitate al primarului la 

proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr.  

331/30.09.2021  prin care s-a aprobat  desemnarea reprezentanților Consiliului 

Local Bacău în consiliile de administrație și în comisiile pentru evaluarea și 

asigurarea calității, ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din 

municipiul Bacău, pentru anul școlar 2021-2022 

 

        Analizand proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.  

331/30.09.2021  prin care s-a aprobat  desemnarea reprezentanților Consiliului Local 

Bacău în consiliile de administrație și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea 

calității, ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău, 

pentru anul școlar 2021-2022, consideram ca acesta este intocmit conform 

prevederilor art.96(1) din Legea nr.1/2011 a Educatiei Nationale care prevede ca 

“unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de 

consiliile de administraţie, de directori şi de directori adjuncţi, după caz. În exercitarea 

atribuţiilor ce le revin, consiliile de administraţie şi directorii conlucrează cu consiliul 

profesoral, cu comitetul de părinţi şi cu autorităţile administraţiei publice locale, si ale 

art.96(2) care prevede ca in unităţile de învăţământ de stat consiliul de administraţie 

este organ de conducere şi este constituit din 7, 9 sau 13 membri. 

     Fata de cele mai sus prezentate, a fost intocmit  prezentul raport de specialitate in 

conformitate cu prevederile art.136(3) lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Biroul Invatamant Cultura Sanatate 

insp. de spec. Caleap Florin 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

      ROMÂNIA 

      JUDEŢUL BACĂU 

      MUNICIPIUL BACĂU 

     DIRECȚIA JURIDICĂ  

       Nr. 175819/1/4.11.2021  

 

RAPORT 

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul 

de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr.  331/30.09.2021  

prin care s-a aprobat  desemnarea reprezentanților Consiliului Local Bacău în 

consiliile de administrație și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, ale 

unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău, pentru anul 

școlar 2021-2022  
 

 Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 

 

- Prevederilor art. 96 alin. (1), (2), (6) și (7) din Legea nr. 1/ 2011 a educaţiei naţionale, 

actualizată, care precizează: 

Art. 96 (1) Unitatile de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica sunt conduse de consiliile 

de administratie, de directori si de directori adjuncti, dupa caz. In exercitarea atributiilor ce le revin, 

consiliile de administratie si directorii conlucreaza cu consiliul profesoral, cu comitetul de parinti si 

cu autoritatile administratiei publice locale. 

(2)In unitatile de invatamant de stat consiliul de administratie este organ de conducere si este 

constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel: 

    a) in cazul unitatilor de invatamant de nivel gimnazial cu un singur rand de clase, consiliul de 

administratie este format din 7 membri, cu urmatoarea componenta: 3 cadre didactice, inclusiv 

directorul; 2 reprezentanti ai parintilor; primarul sau un reprezentant al primarului; un reprezentant al 

consiliului local. Directorul este membru de drept al consiliului de administratie din cota aferenta 

cadrelor didactice din unitatea de invatamant respectiva. Prevederile prezentului articol se aplica in 

mod corespunzator si pentru invatamantul prescolar si primar; 

    b) in cazul in care consiliul de administratie este format din 9 membri, dintre acestia 4 sunt cadre 

didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanti ai consiliului local si 2 

reprezentanti ai parintilor. Directorul este membru de drept al consiliului de administratie din cota 

aferenta cadrelor didactice din unitatea de invatamant respectiva; 

    c) in cazul in care consiliul de administratie este format din 13 membri, dintre acestia 6 sunt cadre 

didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 3 reprezentanti ai consiliului local si 3 

reprezentanti ai parintilor. Directorul este membru de drept al consiliului de administratie din cota 

aferenta cadrelor didactice din unitatea de invatamant respectiva. 

    d) in consiliile de administratie ale unitatilor scolare, din cota rezervata parintilor un loc este 

repartizat, cu drept de vot, unui reprezentant al elevilor, care a implinit 18 ani. 

    e) in unitatile de invatamant care organizeaza invatamant profesional si tehnic, consiliile de 

administratie se pot mari cu 2 membri desemnati de operatori economici parteneri, asociatii 

profesionale partenere, consortii partenere. In cazul in care sunt mai multi operatori economici 

parteneri, asociatii profesionale partenere si consortii partenere, acestia vor desemna reprezentantii in 

consiliul de administratie al unitatii de invatamant sau pot forma un consiliu reprezentativ care sa 

desemneze reprezentantii pe locurile care le sunt alocate. 

 (6) Consiliul de administratie se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar, la solicitarea 

directorului sau a doua treimi dintre membri. Metodologia-cadru de organizare si de functionare a 

consiliului de administratie este stabilita prin ordin al ministrului educatiei nationale. 

(7) Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale: 



 
 

    a) adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ; 

    b) aprobă planul de dezvoltare instituţională elaborat de directorul unităţii de învăţământ; 

    c) aprobă curriculumul la decizia şcolii, la propunerea consiliului profesoral; 

    d) stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţi; 

    e) abrogată; 

    f) aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar, precum şi schema de 

personal nedidactic; 

    g) aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la propunerea consiliului 

profesoral; 

    h) sancţionează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii; 

    i) aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatul concursurilor; 

    j) aprobă orarul unităţii de învăţământ; 

    k) îşi asumă răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ, alături de director; 

    l) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale  ministrului educaţiei şi 

cercetării, respectiv ale  Ministerului Educaţiei şi Cercetării. 

- Prevederile art. 4 alin. (1) și art.8 din Anexa la OMEN nr.5154/2021 pentru aprobarea 

Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliilor de administratie din unitatile de 

invatamant preuniversitar;, care precizează: 

Art. 4 (1)Structura consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat este 

următoarea: 

    a) în cazul unităţilor de învăţământ de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, consiliul de 

administraţie este format din 7 membri: 3 cadre didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentanţi ai 

părinţilor; primarul sau un reprezentant al primarului; un reprezentant al consiliului local. Directorul 

unităţii de învăţământ este membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor 

didactice din unitatea de învăţământ respectivă. Prevederile prezentei litere se aplică şi pentru 

învăţământul preşcolar şi primar, precum şi pentru alte tipuri de unităţi de învăţământ preuniversitar, 

prin hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar; 

    b) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 9 membri: 4 cadre didactice, primarul 

sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanţi ai consiliului local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. 

Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al 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: 6 cadre didactice, primarul 

sau un reprezentant al primarului, 3 reprezentanţi ai consiliului local şi 3 reprezentanţi ai părinţilor. 

Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al consiliului de administraţie din cota 

aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă; 

    d) pentru unităţile de învăţământ de nivel liceal/postliceal, care funcţionează cu cel puţin trei 

niveluri de învăţământ şi cel puţin 20 de formaţiuni de studiu, consiliul de administraţie este format 

din 13 membri; 

 Art. 8 (1)Pierderea calitatii de membru in consiliul de administratie opereaza de drept in 

urmatoarele situatii: 

    a) inregistrarea a 3 absente nemotivate la sedintele consiliului de administratie; 

    b) inlocuirea, in scris, de catre autoritatea/structura care a desemnat persoana respectiva; 

    c) ca urmare a renuntarii in scris; 

    d) ca urmare a condamnarii pentru savarsirea unei infractiuni, contra persoanei, cu intentie, in 

imprejurari legate de exercitarea profesiei, dispuse prin hotarare judecatoreasca definitiva; 

    e) ca urmare a primirii unei sanctiuni disciplinare pe perioada exercitarii calitatii de membru al 

consiliului de administratie; 

    f) ca urmare a incetarii, respectiv a suspendarii contractului individual de munca pentru o perioada 

mai mare de 60 de zile, in cazul cadrelor didactice; 



 
 

    g) ca urmare a numirii intr-o functie de conducere, de indrumare si control in inspectoratul scolar 

sau a numirii intr-o functie in Ministerul Educatiei; 

    h) pierderea calitatii de elev in unitatea de invatamant, pentru reprezentantul elevilor; 

    i) pierderea calitatii de elevi in unitatea de invatamant a propriilor copii, pentru reprezentantii 

parintilor. Fac exceptie reprezentantii parintilor elevilor aflati in anul final al nivelului de invatamant, 

care isi pastreaza calitatea de membru al consiliului de administratie pana la constituirea noului 

consiliu de administratie pentru anul scolar urmator. 

    (2) Revocarea membrilor consiliului de administratie se face cu votul a cel putin 2/3 din membrii 

consiliului de administratie, cu respectarea prevederilor anexei  Numarul minim necesar de membri 

si voturi, dupa caz, pentru adoptarea hotararilor consiliului de administratie", care face parte 

integranta din prezenta metodologie, denumita in continuare anexa la prezenta metodologie, in 

urmatoarele situatii: 

    a) savarsirea de fapte care dauneaza interesului invatamantului si prestigiului unitatii de 

invatamant potrivit prevederilor legale in vigoare; 

    b) neindeplinirea atributiilor ce le revin in cadrul consiliului de administratie conform hotararii 

adoptate la constituirea acestuia. 

    (3)  Directorul unitatii de invatamant emite decizia prin care se constata pierderea, de drept sau 

prin revocare, a calitatii de membru in consiliul de administratie. Decizia se comunica persoanei si, 

dupa caz, autoritatii/structurii care a desemnat-o. 

    (4)  Dupa emiterea deciziei prevazute la alin. (3) se reia procedura de numire/desemnare exclusiv 

pentru locul ramas liber in consiliul de administratie. Procedura se finalizeaza in maximum 10 zile 

lucratoare de la data emiterii deciziei prevazute la alin. (3). 

- Prevederilor art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1), ale art. 243 

alin. (1), lit. ”a” și ”b” și ale art. 293 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,cu 

modificările și completările ulterioare, care precizează: 

Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către 

preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al 

unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 

(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în 

cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului local, 

depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal 

al şedinţei. 

Art. 196 (1)  In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale adopta 

sau emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum urmeaza: 

    a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari 

Art. 197 (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele 

administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data 

adoptarii, respectiv emiterii 

Art. 243 (1)Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in 

conditiile legii, urmatoarele atributii: 

    a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, 

respectiv ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului 

judetean, dupa caz; 

    b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean 

- Prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ”d” și alin. (7) lit. ”a” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 

Administrativ, cu  odificările și completările ulterioare, care precizează: 

(2)  Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii: 

    d) atributii privind gestionarea serviciilor de interes local 

(7)  In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigura, potrivit competentei 

sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: 
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R E F E R A T 

 

 
         Potrivit prevederilor art.96(1) din Legea nr.1/2011 a Educatiei Nationale, “unităţile de 

învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administraţie, de 

directori şi de directori adjuncţi, după caz. În exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliile de 

administraţie şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinţi şi cu autorităţile 

administraţiei publice locale. 

    (2) În unităţile de învăţământ de stat consiliul de administraţie este organ de conducere şi este 

constituit din 7, 9 sau 13 membri 

      Prin Ordinul nr.5154/2021 al Ministerului Educatiei Nationale a fost aprobata  Metodologia-

cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 

preuniversitar. 

      Potrivit art.4 din Ordinul Ministerului Educatiei nr.5154/2021 structura consiliului de 

administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat este următoarea: 

    a) în cazul unităţilor de învăţământ de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, consiliul de 

administraţie este format din 7 membri: 3 cadre didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentanţi ai 

părinţilor; primarul sau un reprezentant al primarului; un reprezentant al consiliului local. Directorul 

unităţii de învăţământ este membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor 

didactice din unitatea de învăţământ respectivă. Prevederile prezentei litere se aplică şi pentru 

învăţământul preşcolar şi primar, precum şi pentru alte tipuri de unităţi de învăţământ preuniversitar, 

prin hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar; 

    b) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 9 membri: 4 cadre didactice, primarul 

sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanţi ai consiliului local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. 

Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al 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: 6 cadre didactice, primarul 

sau un reprezentant al primarului, 3 reprezentanţi ai consiliului local şi 3 reprezentanţi ai părinţilor. 

Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al consiliului de administraţie din cota 

aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă; 

    d) pentru unităţile de învăţământ de nivel liceal/postliceal, care funcţionează cu cel puţin trei 

niveluri de învăţământ şi cel puţin 20 de formaţiuni de studiu, consiliul de administraţie este format 

din 13 membri. 

          Prin HCL nr.331/30.09.2021 au fost aprobati reprezentantii Consiliului Local Bacau in 

consillile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Bacau, 

pentru anul scolar 2021-2022. 

       Avand in vedere modificarile intervenite in anul scolar 2021-2022  cu privire la numarul de 

membri din consiliile de administratie, in unele unitati de invatamant. va supun aprobarii modificarea 

si completarea HCL nr.331/30.09.2021 conform Anexei la prezentul referat. 

      Fata de cele  mai sus prezentate, va rog dispuneţi. 

 
Birou Invatamant Cultura Sanatate 

insp. de spec. Caleap Florin 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXA LA REFERATUL NR.168630 /25.10.2021 

 

MODIFICARI IN LISTA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU 

IN CONSILIILE DE ADMINISTRATIE ALE UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE 

STAT DIN MUNICIPIUL BACAU PENTRU ANUL SCOLAR 2021-2022 

 

 

 

Nr.crt. 

 

UNITATEA DE INVATAMANT 

PREUNIVERSITAR 

 

CONSILIER LOCAL 

 

2 
LICEUL TEORETIC "HENRI COANDĂ" BACĂU 

C.A. – 9 membri 

Urban Violeta  

Candet Gigi Nucu 

3 
COLEGIUL "MIHAI EMINESCU" BACĂU 

C.A. – 9 membri 

Groza Ana-Manuela  

Huluta Gheorghe 

6 
COLEGIUL NAŢIONAL "GHEORGHE VRĂNCEANU" BACĂU 

C.A. – 9 membri 

Dinu Catalin-Mihai 

Lupu Gabriel Stanica 

8 
COLEGIUL NAŢIONAL CATOLIC "SF.IOSIF" BACĂU 

C.A. – 9 membri 

Stoican Iulian Vasile 

Munteanu Mihai Catalin  

15 
LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU RAREŞ" BACĂU 

C.A. – 13 membri 

Huluta Ghiorghe 

Stefan Dragos Daniel 

Mocanu Adrian 

16 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ALECU RUSSO" BACĂU 

C.A. – 9 membri 

Stoican Iulian Vasile 

Manolache Cristinel 

19 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN PLATON" BACĂU 

C.A. – 9  membri 

Stoican Iulian Vasile 

Candet Gigi Nucu 

23 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ" BACĂU 

C.A. –9 membri 

Diaconu Eusebiu Iancu 

Cretu Catalin Bogdan  

25 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAIL SADOVEANU" BACĂU 

C.A. – 13 membri 

Lupu Gabriel Stanica 

Huluta Ghiorghe 

Mocanu Adrian 

27 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA" BACĂU 

C.A. – 9 membri 
Mocanu Adrian 

Gigi Nucu Candet 

29 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SPIRU HARET" BACĂU 

C.A. – 9 membri 

Ciobanu Felicia 

Cretu Catalin Bogdan 

31 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "OCTAVIAN VOICU" BACĂU 

C.A. – 9 membri 

Dinu Ioana-Raluca  

Munteanu Mihai-Catalin  

 

 

 

* In comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de invatamant mai sus mentionate, va face parte primul 

nominalizat din lista cu reprezentantii in consiliile de admnistratie. 

 

 

 

 

 

Birou Invatamant Cultura Sanatate                                                                                                                                                                                                               

insp. de spec. CALEAP FLORIN 

 


