
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

    
 

   
             HOTĂRÂREA NR.387 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.384/2018 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 

Municipiului Craiova în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova 

 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.09.2019; 

  Având în vedere referatul de aprobare nr.156601/2019, raportul nr.157216/2019 al 
Serviciului Resurse Umane și raportul de avizare nr.157735/2019 al Direcției Juridice, 
Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.384/2018 referitoare la desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de administraţie ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular cu personalitate juridică din 
municipiul Craiova şi avizele nr.297/2019 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, 
Culte, Tineret şi Sport, nr.303/2019 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi 
Administrarea domeniului şi nr.305/2019 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi 
Drepturi Cetăţeneşti; 

  În conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională, Ordinului 
Ministrului Educaţiei Naţionale nr.4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 
organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 
preuniversitar, modificată şi completată şi Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 
3160/2017;  

  În temeiul art.129. alin.2 lit. d, coroborat cu alin. 7 lit.a, art.139  alin.1 şi alin.6, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.1.  Se aprobă desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în 

consiliile de administraţie ale următoarelor unităţi de învăţământ preuniversitar 
particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova, după cum urmează: 
a)  Grădiniţa „Joylihght” Craiova  -   Câplea Doru – consilier municipal; 
b)  Grădiniţa „Micul Prinţ” Craiova – Nicolicea Romulus Victor – consilier 

municipal; 



 

c)  Grădiniţa cu program prelungit „Sfânta Tatiana” – Mănescu Dumitru – consilier 
municipal; 

d)  Şcoala Gimnazială Particulară „Ethos” Craiova – Otovescu Dumitru – consilier 
municipal. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.2 a Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.384/2018. 

Art.3.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, 
Grădiniţa „Joylihght” Craiova, Grădiniţa „Micul Prinţ” Craiova, Grădiniţa cu program 
prelungit „Sfânta Tatiana” şi Şcoala Gimnazială Particulară „Ethos” Craiova    vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

   

 

 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ       CONTRASEMNEAZĂ, 

                SECRETAR GENERAL, 
      Gheorghe NEDELESCU       Nicoleta MIULESCU 

 
 
  


