
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

 
HOTĂRÂRE 

privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Cornu în Consiliul de 
Administraţie din cadrul  Şcolii gimnaziale  "Profesor Cristea STĂNESCU" Cornu 

 
   În temeiul art. 45 alin. (1) şi cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 96 alin.(2) litera b) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
b) art.1, art.4 alin(1) litera b), art.5 alin(1) litera a) şi art.7 alin(1) litera b) din Ordinul Ministrului educaţiei 
naţionale nr. 4.619/2014,  pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare  şi funcţionare a consiliului de 
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 
c) art.11 alin.(4) litera e) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii 
educaţiei, aprobată prin Legea nr.87/2006, cu modificările şi completările ulterioare ; 
d) art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
e) Hotărârii Consiliului Local al comunei Cornu nr.44 din 21 iulie 2016 privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Cornu în Consiliul de Administraţie constituit în cadrul  Şcolii 
gimnaziale  "Profesor Cristea STĂNESCU" Cornu, 

luând act de: 
a) demisia din funcţie depusă de doamna Angelica-Elena IONESCU, înregistrată la Primăria comunei 
Cornu sub nr. 2242/23.03.2017,  
b) referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 
nr.2244/23.03.2017; 
c) raportul de specialitate elaborat de Serviciul administraţie public locală, înregistrat sub nr. 
2245/23.03.2017; 
d) raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul Consiliului local Cornu; 

având în vedere că Şcoala gimnazială „Profesor Cristea STĂNESCU” Cornu,  este centru bugetar 
cu personalitate juridică de la nivelul comunei Cornu,  
 

CONSILIUL LOCAL AL  C O M U N E I  C O R N U  adoptă prezenta hotărâre: 
 
Art.1. – Se aprobă înlocuirea doamnei consilier Angelica-Elena IONESCU numită prin 

Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.44 din 21 iulie 2016, din funcţia de 
reprezentant a Consiliului Local al comunei Cornu în Consiliul de administraţie din cadrul Şcolii 
cu clasele I-VIII "Profesor Cristea STĂNESCU"Cornu cu domnul consilier Nicolae ZIDARU. 

 
Art.2. - Prezenta hotărâre se comunică persoanelor precizate la art.1, se aduce la cunoştinţă 

publică prin afişare la sediul şi pe site-ul Primariei comunei www.primariacornu.ro  şi se transmite 
către: 
-Primarul UAT CORNU, domnul Cornel NANU, 
-Director executiv Direcţia pentru Monitorizarea Procedurilor Administrative, doamna Daniela CHIŢU, 
-Şcoala gimnazială prof.Cristea Stănescu Cornu, 
-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
Ioan MANTA 

          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                       SECRETARUL COMUNEI , 
                                                                                                                                   Daniela IANCU 
Cornu, 30 martie 2017 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL CORNU 
PRIMAR 

Nr. 2244/23.03.2017 
REFERAT DE APROBARE 

privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Cornu în Consiliul de 
Administraţie din cadrul  Şcolii gimnaziale  "Profesor Cristea STĂNESCU" Cornu 

 
        

Potrivit art.96 din Legea educaţiei Naţionale nr.1/2011, 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. 

 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. 

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.  

            Întrucât Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale "Profesor Cristea STĂNESCU" 

Cornu este format din 9 membri, Consiliul Local Cornu a desemnat prin Hotărârea nr.44/2016, doi 

reprezentanţi ai săi în acest consiliu, respectiv pe domnul Nicolae SAVU şi pe doamna Angelica 

Elena IONESCU. 

Având în vedere că doamna consilier Angelica Elena IONESCU a fost nevoită să 

demisioneze din această funcţie, din motive personale (programul de servici nu-i permite 

participarea la şedinţele Consiliului de Administraţie), Consiliul Local al comunei Cornu are 

obligaţia de a o înlocui cu un alt consilier. 

Deoarece domnul consilier Nicolae ZIDARU şi-a manifestat disponibilitatea de a îndeplini 

această funcţie,  am iniţiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre analiză şi aprobare 

Consiliului Local.  

 
 

Primar, 
Cornel NANU 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
PRIMĂRIA COMUNEI CORNU 
SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 
 

Nr. 2245/23.03.2017 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei 
Cornu în Consiliul de Administraţie din cadrul  Şcolii gimnaziale  "Profesor Cristea 

STĂNESCU" Cornu 
 
Prin proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Cornu se propune înlocuirea unui 

reprezentant al Consiliului Local al comunei Cornu în Consiliul de Administraţie constituit în 
cadrul  Şcolii gimnaziale  "Profesor Cristea STĂNESCU" Cornu, ca urmare a demisiei depusă de 
doamna consilier Angelica-Elena IONESCU, înregistrată la Primăria comunei Cornu sub nr. 
2242/23.03.2017.  

Reglementarea juridică a proiectului de hotărâre iniţiat o constituie prevederile art. 96 
alin.(2) din Legea educaţiei nr.1/2011, conform cărora din Consiliul de administraţie al unităţilor 
de învăţământ fac parte şi doi reprezentanţi ai Consiliului Local precum şi prevederile art.1, art.4 
alin(1) litera b), art.5 alin(1) litera a) şi art.7 alin(1) litera b) din Ordinul Ministrului educaţiei 
naţionale nr. 4.619/2014,  pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare  şi funcţionare a 
consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi 
completările ulterioare, conform cărora: 
-unitatile de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica, ......, sunt conduse de consiliile de 
administratie, de directori si, dupa caz, de directori adjuncti. In exercitarea atributiilor ce le revin, 
consiliile de administratie si directorii conlucreaza cu consiliul profesoral, cu consiliul 
reprezentativ al parintilor si cu autoritatile administratiei publice locale; 
-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 unitatii de invatamant este membru de drept al consiliului 
de administratie din cota aferenta cadrelor didactice din unitatea de invatamant respectiva; 
 
 - Membrii consiliului de administratie sunt alesi sau, dupa caz, desemnati dupa cum urmeaza: 
a) reprezentantii personalului didactic de predare si de instruire practica sunt alesi, prin vot 

secret, de catre consiliul profesoral, in ordinea descrescatoare a numarului de voturi obtinute 
de candidati, ...;  

b)  reprezentantii consiliului local, consiliului judetean/Consiliului General al Municipiului 
Bucuresti sunt desemnati de acesta; 

Faţă de cele expuse mai sus, consider că proiectul de hotărâre iniţiat îndeplineşte cerinţele 
de legalitate, necesitate şi oportunitate şi poate fi supus dezbaterii şi aprobării Consiliului Local al 
comunei Cornu. 

 
 

Şef serviciu, 
Denisa DĂNCESCU 

 
 
 
 
 
 


