
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

       PROIECT   
 

   
            HOTĂRÂREA NR._____ 

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 
31.10.2019; 

  Având în vedere referatul de aprobare nr.173220/2019, raportul nr.176373/2019 al 
Serviciului Resurse Umane și raportul de avizare nr.178093/2019 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; 

  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, 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 modificarea pozițiilor 48 și 65 din anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Local 

al Municipiului Craiova nr.384/2018, după cum urmează: 
a) se desemnează dl.Nedelescu Gheorghe, reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Craiova în Consiliul de Administraţie al Colegiului Național ”Carol 
I” Craiova, ca urmare a renunţării dlui. Beţiu Traian-Alexandru-Corneliu; 

b) se desemnează dl.Beţiu Traian-Alexandru-Corneliu, reprezentant al Consiliului 
Local al Municipiului Craiova la Consiliul de Administraţie al Colegiului Militar 
”Tudor Vladimirescu” Craiova, ca urmare a renunţării domnului Nedelescu 
Gheorghe. 

 



 

 
Art.2.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 

Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, Colegiul 
Național ”Carol I” Craiova, Colegiul Militar ”Tudor Vladimirescu” Craiova, 
dl.Nedelescu Gheorghe şi dl. Beţiu Traian-Alexandru-Corneliu  vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

   

 

 

 

           INIŢIATOR, AVIZAT, 
             PRIMAR, 
        Mihail GENOIU                                   

SECRETAR GENERAL,   
  Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
SERVICIUL RESURSE UMANE  
Nr. 173220/2019     SE APROBĂ, 
                              PRIMAR 
           MIHAIL GENOIU 

 
 

 
Referat de aprobare a proiectului de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 384/27.09.2018 referitoare la desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în cadrul Consiliilor de 

Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular cu personalitate 
juridică din Municipiul Craiova 

 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 384/27.09.2018 au fost desemnaţi 
reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Craiova în cadrul Consiliilor de Administraţie ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular cu personalitate juridică din Municipiul 
Craiova, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările 
şi completările ulterioare şi Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4619/2014 pentru 
aprobarea Metodologiei - cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 
unităţile de învăţământ preuniversitar cu modificările şi completările ulterioare. 

Prin cererea nr. 321/07.10.2019, dl. Nedelescu Gheorghe, consilier local a solicitat încetarea 
calităţii de reprezentant al Consiliului local în Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional 
Militar „Tudor Vladimirescu” şi desemnarea în Consiliul de Administraţie  al Colegiului Naţional 
„Carol I” Craiova. 

De asemenea, prin cererea nr. 333/10.10.2019, dl. Beţiu Traian-Alexandru-Corneliu, consilier 
local a solicitat încetarea calităţii de reprezentant al Consiliului local în Consiliul de Administraţie 
al Colegiului Naţional „Carol I” Craiova şi desemnarea în Consiliul de Administraţie  al Colegiului 
Naţional Militar „Tudor Vladimirescu” 

Având în vedere cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. d) coroborat cu 
alin. 7 lit a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Legii nr. 1/2011 
privind educaţia naţională, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 8 lit. c) din Ordinul 
Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4619/2014, propunem Consiliului Local al municipiului Craiova 
modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 384/27.09.2018 
referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în cadrul 
Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular cu 
personalitate juridică din Municipiul Craiova, după cum urmează: 

- desemnarea la pozitia nr. 48 a domnului Nedelescu Gheorghe reprezentant al Consiliului  
Local al Municipiului Craiova în Consiliul de Administraţie al Colegiului Național ”Carol I” 
Craiova, ca urmare a renunţării în scris a domnului Beţiu Traian-Alexandru-Corneliu; 
- desemnarea la pozitia nr. 65 a domnului Beţiu Traian-Alexandru-Corneliu reprezentant al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova la Consiliul de Administraţie al Colegiului Militar 
”Tudor Vladimirescu” Craiova ca urmare a renunţării în scris a domnului Nedelescu Gheorghe. 
 

 
 
                                     SERVICIUL RESURSE UMANE, 

                                       VIORICA-GEORGETA GLIGORIJEVIĆ              
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
SERVICIUL RESURSE UMANE  
Nr. 176373/ 11.10.2019      

                              PRIMAR 

           MIHAIL GENOIU 

 
 
 

RAPORT 

 

privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr. 384/27.09.2018 referitoare la desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului Local al Municipiului Craiova în cadrul Consiliilor de Administraţie 

ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular cu personalitate 

juridică din Municipiul Craiova 

 

 
Prin Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările şi completările 

ulterioare, s-a stabilit că 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. 

Potrivit art. 96 din Legea nr. 1/2011, în unităţile de învăţământ de stat consiliul de 
administraţie este organ de conducere şi are în structura sa „ pe lângă cadre didactice 
–inclusiv directorul, directorul adjunct, după caz, reprezentanţi ai parinţilor, un 
reprezentant al primarului şi reprezentanţi ai Consiliului Local, în funcţie de numărul 
total de membri” cum a fost stabilit de către Consiliul de Administraţie al ISJ Dolj 
pentru fiecare instituţie de învăţământ. 

Potrivit prevederilor art.7, alin1, lit.b) din Ordinul Ministrului Educaţiei 
Naţionale nr.4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar cu 
modificările şi completările ulterioare, „membrii consiliului de administraţie sunt 
aleşi sau, după caz, desemnaţi după cum urmează: b) reprezentanţii consiliului local, 
consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti sunt desemnaţi de 
acesta.” 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 384/27.09.2018 au 
fost desemnaţi reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Craiova în cadrul 
Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi 
particular cu personalitate juridică din Municipiul Craiova, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările şi 
completările ulterioare şi Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr.4619/2014 
pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Prin cererea nr. 321/07.10.2019, dl. Nedelescu Gheorghe, consilier local a 
solicitat încetarea calităţii de reprezentant al Consiliului local în Consiliul de 
Administraţie al Colegiului Naţional Militar „Tudor Vladimirescu” şi desemnarea în 
Consiliul de Administraţie  al Colegiului Naţional „Carol I” Craiova. 
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De asemenea, prin cererea nr. 333/10.10.2019, dl. Beţiu Traia-Alexandru-
Corneliu, consilier local a solicitat încetarea calităţii de reprezentant al Consiliului 
local în Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional „Carol I” Craiova şi 
desemnarea în Consiliul de Administraţie  al Colegiului Naţional Militar „Tudor 
Vladimirescu” 

Potrivit art. 8 din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul 
Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4619/2014, cu modificările şi completările 
ulterioare: 

„ Pierderea calităţii de membru în consiliul de administraţie operează de drept în 
următoarele situaţii:   

a) înregistrarea a 3 absenţe nemotivate în decursul unui an şcolar la şedinţele 
consiliului de administraţie;   

b) înlocuirea, în scris, de către autoritatea care a desemnat persoana respectivă;   
c) ca urmare a renunţării în scris; 
d) ca urmare a condamnării pentru săvârşirea unei infracţiuni, dispuse prin 

hotărâre judecătorească definitivă;   
e) ca urmare a încetării/suspendării contractului individual de muncă, în cazul 

cadrelor didactice.   
Având în vedere cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. d) 

coroborat cu alin. 7 lit a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, Legii nr. 1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările şi 
completările ulterioare şi art. 8 lit. c) din Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 
4619/2014, propunem Consiliului Local al municipiului Craiova modificarea anexei 
nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 384/27.09.2018 
referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova 
în cadrul Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat şi particular cu personalitate juridică din Municipiul Craiova, după cum urmează: 
- desemnarea la pozitia nr. 48 a domnului Nedelescu Gheorghe reprezentant al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliul de Administraţie al Colegiului 
Național ”Carol I” Craiova, ca urmare a renunţării în scris a domnului Beţiu Traian-
Alexandru-Corneliu; 
- desemnarea la pozitia nr. 65 a domnului Beţiu Traian-Alexandru-Corneliu 
reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova la Consiliul de 
Administraţie al Colegiului Militar ”Tudor Vladimirescu” Craiova ca urmare a 
renunţării în scris a domnului Nedelescu Gheorghe. 

 
 
  SERVICIUL RESURSE UMANE,             Întocmit, 

     VIORICA-GEORGETA GLIGORIJEVIĆ                                 Georgescu Olga 
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