
ROMÂNIA 

JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

  H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului  Alexandria în  Consiliile   de 

Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul  Alexandria pentru anul 

şcolar 2022-2023 
 

              Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în sedinţă ordinară, având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 81767 din 26.09.2022 al Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul comun de specialitate nr. 81771 din 26.09.2022 al Direcţiei Economice, Compartiment 

Monitorizare Unităţi de Învăţământ; 

   -    avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria; 

 - adresa cu nr. 9103/07.09.2022 a Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, înregistrată la Primăria 

municipiului Alexandria cu nr. 69891/07.09.2022  

 - adresa cu propunerile grupului de consilieri locali ai PSD nr. 12/09.09.2022 înregistrată la Primăria 

municipiului Alexandria cu nr. 78405/09.09.2022 

  - adresa cu propunerile grupului de consilieri locali ai PNL nr. 10/08.09.2022 înregistrată la Primăria 

municipiului Alexandria cu nr. 78410/09.09.2022  

- adresa cu nr. 17631/08.09.2021 a Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI), înregistrată la Primăria 

Municipiului Alexandria cu numărul 21517/13 septembrie 2021 

             - prevederile art. 4, alin. (1), lit.“a”, “b”, “c” şi art. 7, alin.(1), lit. “b” din Anexa la Ordinul 5154/31 august 

2021 pentru aprobarea Metodologiei – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile 

de învăţământ preuniversitar; 

              - prevederile art. 15, alin. (3) din Anexa nr.1 la OMECTS nr. 5567/07.10.2011 pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară, cu modificările si 

completarile ulterioare; 

     - decizia nr. 80 din 22 noiembrie 2021 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie;  
-  prevederile art. 96, alin (1) şi (2) lit. „a”, „b” şi „c” din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
                   - prevederile art. 131 si art. 129, alin. (2), lit. “d” şi alin (7), lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ al României; 

                 În temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al 

României 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

             Art.1. - Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al municipiului  Alexandria în  Consiliile de 

Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul  Alexandria, pentru anul şcolar 

2022-2023, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.2. - Cu data prezentei încetează aplicabilitatea prevederilor HCL nr. 353 din 29.12.2021 cu 

modificările şi completările ulterioare.  

Art.3.- Prin grija secretarului general al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă 

Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria,  

Inspectoratului Scolar Judetean Teleorman, unităţilor de învăţământ şi persoanelor nominalizate, pentru cunoaştere 

şi punere în aplicare. 

 

                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ: 

                                          Consilier,   

                                 SILVIA COBÂRLIE                                                       SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                                                       Alexandru Răzvan Ceciu 

 

Alexandria,  

Nr. 280 din 28 septembrie 2022  



JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

Nr. 81767/26.09.2022 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

Local al municipiului Alexandria în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat din municipiul  Alexandria pentru anul şcolar 

2022-2023. 

 

 

  Inspectoratul şcolar, în raport cu reţeaua şcolară, mărimea şi specificul fiecărei 

unităţi de învăţământ, stabileşte prin hotărâre a consiliului de administraţie numărul de 

membri ai consiliilor de administraţie pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar 

de stat şi îl comunică unităţilor de învăţământ.   

 În vederea constituirii noului consiliu de administraţie,  directorul unităţii de 

învăţământ   solicită, în scris, consiliului local desemnarea reprezentanţilor.  

 Prin adresele unităţilor de învăţământ se solicita desemnarea de către Consiliul 

local al Municipiului Alexandria a reprezentanţilor săi în consiliile de administraţie ale 

unităţilor de învăţământ respective, ca urmare a stabilirii numărului de reprezentanţi ai 

consiliului local pentru anul şcolar 2022-2023.  

 În acest context se impune întocmirea unui proiect de hotărâre privind desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Alexandria în Consiliile de 

Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul  

Alexandria pentru anul şcolar 2022-2023. 

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din OUG 57/2019 

privind Codul Administrativ al României, propun următorul proiect de hotărâre: 

desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Alexandria în Consiliile 

de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul  

Alexandria pentru anul şcolar 2022-2023.  

Proiectul de hotărâre însoţit de întreaga documentaţie va fi prezentat spre 

dezbatere şi aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

 

PRIMAR, 

Victor Drăguşin 



MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

DIRECŢIA  ECONOMICĂ 

COMPARTIMENT MONITORIZARE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Nr.81771/26.09.2022 

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Alexandria în 

Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul  

Alexandria pentru anul şcolar 2022-2023. 

 

Prin referatul de aprobare nr. 81767/26.09.2022, primarul municipiului Alexandria propune 

întocmirea unui proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 

municipiului Alexandria în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat din municipiul  Alexandria pentru anul şcolar 2022-2023. 

 Prin adresele unităţilor de învăţământ se solicită desemnarea de către Consiliul local al 

Municipiului Alexandria a reprezentanţilor săi în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 

respective, ca urmare a stabilirii numărului de reprezentanţi ai consiliului local pentru anul şcolar 2022-

2023.  

 Potrivit prevederilor, art. 4, alin (1) din Anexa la Ordinul 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 aferntă 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”; 

            - prevederile, art. 7, alin (1), lit.“b” din Anexa la Ordinul nr. 5154/2021 “b) reprezentanţii 

consiliului local, consiliului judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti sunt desemnaţi de 

acesta. Reprezentanţii desemnaţi ai consiliului local, consiliului judeţean/Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti în consiliul de administraţie nu pot avea calitatea de cadru didactic în unitatea 

de învăţământ respectivă”; 

          - adresa cu nr. 17631/08.09.2021 a Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI), înregistrată la 

Primăria Municipiului Alexandria cu numărul 21517/13 septembrie 2021 “... din interpretarea 

sistematică a prevederilor legale incidente, opinăm că votarea bugetului de venituri şi Cheltuieli al 

municipiului, inclusiv votarea repartizării sumelor de bani pentru unităţile de învăţământ, de către 

consilierii locali ce exercită simultan şi calitatea de reprezentanţi al consiliului Local în cadrul 



Consiliului de Administraţie al unei şcoli, este de natură să genereze un conflict de interese, potrivit 

dispoziţiilor art 228 din OUG nr. 57/2019” 

 - adresa cu propunerile grupului de consilieri locali ai PSD nr. 12/09.09.2022 înregistrată la 

Primăria municipiului Alexandria cu nr. 78405/09.09.2022 

  - adresa cu propunerile grupului de consilieri locali ai PNL nr. 10/08.09.2022 înregistrată la 

Primăria municipiului Alexandria cu nr. 78410/09.09.2022  

 - decizia nr. 80 din 22 noiembrie 2021 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie; 

 - prevederile art. 15, alin. (3) din Anexa nr.1 la OMECTS nr. 5.567/07.10.2011 pentru 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară, cu 

modificarile si completarile ulterioare:  

           “ART. 15 

    (1) Consiliul de administraţie este organ de conducere. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul 

de administraţie şi directorii colaborează cu Consiliul profesoral, cu comitetul de părinţi/asociaţiile de 

părinţi, cu reprezentanţii minorităţilor naţionale, unde este cazul, şi cu autorităţile administraţiei locale. 

    (2) Consiliul de administraţie al Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti este format din 13 

membri, după cum urmează: 6 cadre didactice din totalul de cadre didactice titulare ale unităţii de 

învăţământ, inclusiv directorul, 1 reprezentant din cadrul direcţiei generale de specialitate care 

coordonează activitatea educativă extraşcolară din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării 

Ştiinţifice, 2 reprezentanţi ai administraţiei publice locale, 3 reprezentanţi ai părinţilor şi 1 reprezentant 

al partenerilor educaţionali. 

    (3) Consiliul de administraţie al palatului copiilor este format din 13 membri, după cum urmează: 6 

cadre didactice din totalul de cadre didactice titulare ale unităţii de învăţământ cu personalitate juridică 

şi structuri, inclusiv directorul, 1 reprezentant al inspectoratului şcolar judeţean - responsabil cu 

coordonarea activităţii educative extraşcolare, 2 reprezentanţi ai administraţiei publice locale, 3 

reprezentanţi ai părinţilor şi 1 reprezentant al partenerilor educaţionali.” 

         - prevederile art. 131 şi art. 129, alin. (2), lit. e şi alin (9), lit. a din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ al României; 

        Faţă de cele prezentate, considerăm că propunerea primarului privind proiectul de hotărâre cu 

privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Alexandria în Consiliile de 

administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria pentru anul 

şcolar 2022-2023, poate fi supusă dezbaterii şi aprobării Consiliului Local. 

 

 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 

 DIRECTOR EXECUTIV 

   Haritina GAFENCU 

                                                                                          Compartiment Monitorizare  

                                                                                      Unităţi de Învăţământ 

                                                                                         Monica Dumitrescu 



MUNICIPIUL   ALEXANDRIA      Anexa 

CONSILIUL LOCAL                                                  la  Hotărârea nr. 280 din 28.09.2022 

 

T A B E L   N O M I N A L 

cu reprezentanţii Consiliului Local al municipiului Alexandria în Consiliile de administraţie ale 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Alexandria pentru anul şcolar 

2022-2023 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Unitatea de învăţământ 

 

Nr. 

reprezen

tanţi 

 

Numele şi prenumele 

1. Grădiniţa  cu program prelungit nr. 4 2 Mihai Sorin; Vintilă Mariana, 

2. Grădiniţa cu program prelungit nr. 6 2 Dumitrescu Monica; Iordănescu Pepino 

3. Grădiniţa cu program prelungit nr. 7 2 Șerban Teodora; Roşu Andrei 

4. Grădiniţa cu program prelungit “Ion  

Creangă” 

2 Răboj Mona; Botez Răzvan 

5. Şcoala Gimnazială “Mihai Viteazul” 3 Florica Ivan; Dumitrescu Monica; Beșleagă 

Raluca 

6. Şcoala Gimnazială “Ştefan cel Mare” 3 Ciobanu Ramona; Petcu Tatiana; Comănescu 

Virgil 

7. Şcoala Gimnazială “Alexandru 

Colfescu” 

2 Rusu Cosmina;  Neacșu Alexandru 

8. Şcoala Gimnazială “Mihai 

Eminescu” 

2 Gacichevici Anne Marie; Sinca Iuliana 

9. Şcoala Gimnazială nr. 7 2 Pirnea Aura; Telegaru Violeta 

10. Liceul Teoretic “Al. Ghica” 3 Georgescu Sorin; Zarzără Mihaela; Drăghici 

George 

11. Colegiul Naţional “Al. I. Cuza” 3 Tănase Raluca; Alina Cioacă; Paşa Valentina 

12. Colegiul Naţional Pedagogic “Mircea 

Scarlat” 

3 Vladu Ştefan Alin; Meliszek Marinela; 

Nădrag Gigi 

13. Liceul Teoretic “Constantin Noica” 2 Catalin Calota; Marinescu Mihaela 

14. Liceul Tehnologic “Nicolae 

Bălcescu” 

3 Faluvegi Ianoș; Degeratu Geanina; Petcu 

Alexandru 

15 Liceul Tehnologic nr. 1 3 Blejan Silviu; Mocofan Florentina; Pîrvan 

Tatian  

16. Şcoala Postliceală Sanitară  1 Nicula Valentina, Lungu Felicia 

17. Palatul Copiilor 1 Bălan Cristina 

18. Clubul Sportiv Şcolar 3 Faluvegi Cristian, Crenguța Teodorescu, 

Ţucmeanu Teodor 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Consilier, 

SILVIA COBÂRLIE 
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