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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind desemnarea reprezentanților Primarului și Consiliului Local Domnești în 

Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale “Gheorghe Corneliu” Domnești jud. Ilfov  
 
 

Consiliul Local al Comunei Domnesti întrunit în sedinţă de lucru 
 

Având în vedere: 
• Adresa Școlii Gimnaziale „Gheorghe Corneliu” nr. 847/05.09.2017, înregistrată la 

Registratura Generală a Primăriei Domnești sub nr. 14100/05.09.2017;  
• Raportul de specialitate al Secretarului UAT Comuna Domnești; 
• Expunerea de motive a Primarului; 
• Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Domnești; 
• Prevederile art. 96  alin. (2) lit. b) din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale, cu 

modificările și completările ulterioare, 
 

 

În temeiul art. 36 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației 
publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1  Se nominalizează reprezentanții primarului și Consiliului Local Domnești în 
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale “Gheorghe Corneliu” Domnești jud. 
Ilfov, după cum urmează: 

• ________________________- reprezentantul Primarului comunei Domnești; 
• ________________________- reprezentantul Consiliului Local Domnești; 
• ________________________- reprezentantul Consiliului Local Domnești. 

 
Art.2   La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCL nr. 80/2016 își 

încetează aplicabilitatea. 
 

Art.3  Reprezentanții nominalizați la Art. 1, vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri, conform competențelor legale. 

 
 
 
 

Ini ţiator,  
Primar 

Ghiță Ioan Adrian 
 
 
 

                                                                                                    Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                     Secretar   

                                                                                                    Drăgan Doina Florentina 
 



ROMÂNIA 
PRIMĂRIA COMUNEI DOMNE ŞTI 
Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov 
Tel/Fax: 021.351.52.56/021.351.52.57 

                       e-mail: primariadomnestiif@yahoo.com 
                           website: www.primariadomnesti.ro 

 
 

Expunere de motive 
 

privind desemnarea reprezentanților Primarului și Consiliului Local Domnești în Consiliul 
de Administrație al Școlii Gimnaziale “Gheorghe Corneliu” Domnești jud. Ilfov  
 

 
Având în vedere prevederile art. 96 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 1/2011 a 

Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, consiliile de administrație 
ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu rol de decizie în cadrul acestora au 
în componență primarul sau reprezentantul primarului precum și reprezentanți ai 
Consiliului Local. 

Potrivit art. 36 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (6) lit. a) pct. 1 din Legea nr. 
215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, în atribuțiile Consiliului Local intră și gestionarea serviciilor furnizate către 
cetăţeni, respectiv asigurarea, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, a cadrului 
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educaţia. 

Ținând cont de necesitatea implicării autorităţii publice locale în Consiliul de 
Administraţie al Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Corneliu” Domnești, se impune 
nominalizarea de reprezentanți ai Primarului și Consiliului Local Domnești în cadrul 
acestui organ de conducere. 

Ca urmare, supun spre aprobare Consiliului Local Domnești, prezentul proiect de 
hotărâre privind desemnarea reprezentanților Primarului și Consiliului Local Domnești în 
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale “Gheorghe Corneliu” Domnești jud. 
Ilfov. 

 
 

 
Primar, 

Ghiță Ioan Adrian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ROMÂNIA 
PRIMĂRIA COMUNEI DOMNE ŞTI 
Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov 
Tel/Fax: 021.351.52.56/021.351.52.57 

                       e-mail: primariadomnestiif@yahoo.com 
                           website: www.primariadomnesti.ro 

 
Raport de specialitate 

 

privind desemnarea reprezentanților Primarului și Consiliului Local Domnești în 
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale “Gheorghe Corneliu” Domnești jud. Ilfov  

 
 

Tinand cont de prevederile art. 96 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 1/2011 a Educației 
Naționale, cu modificările și completările ulterioare, consiliile de administrație ale 
unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu rol de decizie în cadrul acestora au în 
componență primarul sau reprezentantul primarului precum și reprezentanți ai Consiliului 
Local. 

Potrivit art. 36 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (6) lit. a) pct. 1 din Legea nr. 
215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, în atribuțiile Consiliului Local intră și gestionarea serviciilor furnizate către 
cetăţeni, respectiv asigurarea, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, a cadrului 
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educaţia. 

Unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, sunt conduse de 
consiliile de administrație în colaborare cu directorul și directorul adjunct.  

În unitățile de învățământ de stat, consiliul de administrație este organ de 
conducere și se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar la solicitarea directorului 
sau a două treimi din membri.  

Din componența consiliului de administrație al unităților de învățământ 
preuniversitar de stat fac parte de drept directorul și directorul adjunct precum și 
reprezentanți ai Primarului și Consiliului Local. 

Având în vedere necesitatea implicării autorităţii publice locale în Consiliul de 
Administraţie al Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Corneliu” Domnești, se impune 
nominalizarea de reprezentanți ai Primarului și Consiliului Local Domnești în cadrul 
acestui organ de conducere.  

Ca urmare, sunt întrunite condițiile legale iniţierii unui proiect de hotarâre care să 
fie supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local pentru desemnarea reprezentanților 
Primarului și Consiliului Local Domnești în Consiliul de Administrație al Școlii 
Gimnaziale “Gheorghe Corneliu” Domnești jud. Ilfov. 
 
 
 

Secretar,                                                                                                                             
Drăgan Doina Florentina 

 
 


