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REFERAT DE APROBARE 
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Unţeni în Consiliul de 

Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr.1 Unţeni 

 
Prin adresa nr.954 din 04.08.2019 a Şcolii Gimnaziale nr.1 Unţeni, judeţul Botoşani se 

solicită, în conformitate cu prevederile Lg. nr.1/2011, OUG nr.49/2014 de modificare a Lg. 
nr.1/2011, Ordinul nr.4619/2014 privind componența Consiliului de Administrație a unităților de 
învățământ, desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație al 
Școlii Gimnaziale nr. 1 Unțeni, care va avea în componența sa  un număr de 7 membri.  

În această situație, conform art. art.96, alin.(2), litera a) din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011 modificată şi completată, este necesar desemnarea unui reprezentant al consiliului local în 
Consiliul de Administraţie pentru noul an şcolar 2020 – 2021 dar numai până la terminarea 
mandatului Consiliului local după alegerile locale din anul 2020. 

Potrivit acestei legi, unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt 
conduse de consiliile de administraţie, de directori şi de directori adjuncţi, după caz. 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; primarul sau un reprezentant al primarului; un reprezentant al consiliului 
local.  

Prin HCL nr.15 din 28 februarie 2012 s-a atribuit denumirea unităţii de învăţământ cu 
personalitate juridică din comuna Unţeni, judeţul Botoşani precum şi a reţelei şcolare începând cu 
anul şcolar 2012 – 2013. 

Prin HCL nr.2 din 28 ianuarie 2020 s-a aprobat organizarea rețelei școlare din comuna 
Unțeni pentru anul școlar 2020-2021. 

Având în vedere aceste prevederi legale, Şcoala Gimnazială nr.1 Unţeni, este instituţie 
publică cu personalitate juridică. 

Propun ca în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr.1 Unţeni, judeţul Botoşani 
începând cu luna septembrie 2020, pentru anul școlar 2020-2021, dar numai până la terminarea 
mandatului Consiliului local după alegerile locale din anul 2020, să fie desemnat ca reprezentant al 
Consiliului Local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani, domnul consilier Adomnicăi Vasile, iar 
înlocuitor de drept al acestuia, pe doamna consilier Andrișan Laura. 

Faţă de cele menţionate, am elaborat un proiect de privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Local al comunei Unţeni în Consiliul de administraţiei al Şcolii Gimnaziale nr.1 Unţeni, 
pe care îl propun spre adoptare. 
 

INIȚIATOR, 
Constantin Paladi 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Unţeni în Consiliul 

de Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr.1 Unţeni 
 

Potrivit art.136, alin. 3, litera a) din O.U.G. nr.57/2019 – Codul administrativ, 
compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului întocmesc 
rapoartele de specialitate. 

Prin adresa nr.954 din 04.08.2019 a Şcolii Gimnaziale nr.1 Unţeni, judeţul Botoşani se 
solicită, în conformitate cu prevederile Lg. nr.1/2011, OUG nr.49/2014 de modificare a Lg. 
nr.1/2011, Ordinul nr.4619/2014 privind componența Consiliului de Administrație a unităților 
de învățământ, desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de 
Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Unțeni, care va avea în componența sa  un număr de 
7 membri.  

În această situație, conform art. art.96, alin.(2), litera a) din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011 modificată şi completată, este necesar desemnarea unui reprezentant al consiliului 
local în Consiliul de Administraţie pentru noul an şcolar 2020 – 2021 dar numai până la 
terminarea mandatului Consiliului local după alegerile locale din anul 2020. 

Potrivit acestei legi, unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică 
sunt conduse de consiliile de administraţie, de directori şi de directori adjuncţi, după caz. 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; primarul sau un reprezentant al primarului; un 
reprezentant al consiliului local.  

Prin HCL nr.15 din 28 februarie 2012 s-a atribuit denumirea unităţii de învăţământ 
cu personalitate juridică din comuna Unţeni, judeţul Botoşani precum şi a reţelei şcolare 
începând cu anul şcolar 2012 – 2013. 

Prin HCL nr.2 din 28 ianuarie 2020 s-a aprobat organizarea rețelei școlare din 
comuna Unțeni pentru anul școlar 2020-2021. 

Având în vedere aceste prevederi legale, Şcoala Gimnazială nr.1 Unţeni, este instituţie 
publică cu personalitate juridică. 

Se poate propune ca în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr.1 Unţeni, 
judeţul Botoşani începând cu luna septembrie 2020, pentru anul școlar 2020-2021, dar numai 
până la terminarea mandatului Consiliului local după alegerile locale din anul 2020, 
 

CONSILIER SUPERIOR, 
Viorica Paladi 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Unţeni în Consiliul de 
Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr.1 Unţeni 

 
 Consiliul local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani, 

analizând propunerile primarului comunei Unţeni cu referatul de aprobare nr.4170/2020, 
văzând raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei cu nr.4169/2020, 
 având în vedere adresa nr.954/2020 a Şcolii Gimnaziale nr.1 Unţeni, județul Botoșani, 

având în vedere raportele: 
-comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea domeniului public şi 

privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, servicii şi comerţ; 
-comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi 

urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, validare; 
-comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi 

protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport,  
 ţinând cont că au fost respectate prevederile din Legii nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, 

în baza prevederilor: 
- art.129, alin. (7) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
- art.96,  alin (2), litera a) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 modificată şi  

completată; 
- HCL nr.15 din 28 februarie 2012 privind atribuirea denumirii unităţii de învăţământ  

cu personalitate juridică din comuna Unţeni, judeţul Botoşani precum şi a reţelei şcolare începând cu anul 
şcolar 2012 – 2013 precum și HCL nr.2 din 28 ianuarie 2020 privind organizarea rețelei școlare în 
comuna Unțeni pentru anul școlar 2020-2021, 
 în temeiul art.196 alin.(1), litera a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 

h o t ă r ă ş t e :  
 

 Art.1. – (1) Până la terminarea mandatului Consiliului local al comunei Unțeni în anul 2020, 
pentru anul şcolar 2020 – 2021, desemnează reprezentant în Consiliul de administraţiei al Gimnaziale nr.1 
Unţeni, judeţul Botoşani pe domnul consilier Adomnicăi Vasile. 

(2) În situația lipsei motivate al consilierului prevăzut la aliniatul 1 se desemnează  
înlocuitor de drept doamna consilier  Andrișan Laura. 
 Art.2. -  Persoanele vizate la art.1 vor asigura ducerea la îndeplinire a tuturor atribuțiilor 
prevăzute la art.96 din Legea educației naționale nr.1/2011 modificată și completată precum și a altor acte 
incidente în materie. 
 Art.3. - Primarul comunei Unţeni dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea 
prevederilor prezentei hotărâri. 
 

INIȚIATOR, 
Constantin Paladi 


