
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
-CONSILIUL LOCAL- 

HOTĂRÂREA NR. 
din211.2017 

Privind: modificarea anexei nr.1 Ia H.C.L. nr. 80/15.09.2016 cu modific ările si 
completările ulterioare , privind retragerea unui reprezentant al Consiliului Iocal Tecuci din 
Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale Nicolae Balcescu din Municipiul Tecuci 

Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae, Primarul municipiului Tecuci,jud. Galaţ i; 
Număr de înregistrare ş i data depunerii proiectului: 66702/22.1 L2017; 
Consiliul local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinara din 

Având în vedere: 
- expunerea de motive a ini ţiatorilor, înregistrat ă  sub nr.66703 din 22. 1 1 .20 17; 

- raportul de specialitate întocmit de Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat - 
înregistrat sub nr.66704 din 22.11.2017; 

- raportul de avizare întocmit de comisia de specialitate nr.3 ş i 5; 
- prevederile art.96 din Legea nr. 1/20 1 1 a educa ţiei naţionale; 
-prevederile art.1 1 alin.4 lit.e din O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calit ăţii educaţiei, cu 

modificările şi completările ulterioare prin Legea nr.87/2006; 
-prevederile art.36, alin.6, lit.a, pct.1 din Legea nr. 215/2001 privind administra ţia publică  

locală, republicată  în 2007; 
-Adresa Şcolii Gimnaziale Nicolae Balcescu Tecuci înregistrat ă  la UAT municipiul Tecuci 

sub nr. 60218/23.10.2017, 
In baza art. 45, alin.1 şi art. 115, alinl, lit b) din Legea nr. 215/2001 privind administra ţia 

publică  locala, republicată  în 2007; 

HOT Ă R Ă  Ş TE: 

Art.1. Se modifîcă  anexa nr.1 la H.C.L. nr.80/15.09.2016 privind desemnarea 
reprezentan ţilor Consiliului local Tecuci în Consiliul de Administraţie ş i Comisia de evaluare si 
asigurare a calităţii educaţiei din cadrul unit ăţ ilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul 
Tecuci prin retragerea unui reprezentant al Consiliului Local din Consiliul de Administra ţie al Şcolii 
Gimnaziale Nicolae Balcescu din Municipiul Tecuci, dup ă  cum urmează : 

- modificarea pozi ţiei nr. 10 prin retragerea domnului consilier local Buliga Bogdan din 
Consiliul de Administra ţie a şcoIii Gimnaziale Nicolae Balcescu Tecuci, 

Art.2. Anexa nr. 1, astfel modifîcat ă, face parte integrant ă  din prezenta hot ărâre. 
Art.3. Celelalte prevederi ale H.C.L.nr.80/15.09.2016 , cu modifîc ările si completările 

ulterioare, rămân în vigoare. 
Art.4. Prezenta hotarare va fî adus ă  la cuno ştinţa celor interesa ţi prin grija secretarului 

municiiu1ui Tecuci. 
hoarare va fi pus ă  în aplicare prin grija Primarului municipiului Tecuci. 

EDINŢĂ 	 CONTRASEMNEAZĂ. 
Mr 	 ai 	 SECRETAR, 

jr. Fotachae 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Nr. 66703 din 22.11.2017 

Privind : modifacarea auexei nr.1 la H.C.L. nr. 80/15.09.2016 cu modific ările si 
completările ulterioare, privind rctragerea unui reprezentant aI Consiliului Iocal Tecuci din 
Consiliul de Administra ţie aI Scolii Gimnaziale Nicolae Balcescu din Municipiul Tecuci 

Potrivit art. 96 din Legea nr.1/2011 a educa ţiei naţionale In unităţile de învăţământ de stat 
consiliul de administraţie este organ de conducere ş i este constituit din 7, 9 sau 13 membri. 

Inspectoratul scolar, în raport cu re ţeaua scolarâ, mărimea si specificul fiecărei unităţi de 
învăţământ, stabi1ete prin hotârâre a consiliului de administra ţie, cu respectarea prevederilor legale, 
numărul de membri ai consiliilor de administr ţie pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar 
de stat şi îI comunică  unităţilor de învăţământ până  la începutul fiecărui an co1ar. 

In cazul unităţilor de învătământ de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, consiliul de 
administraţie este format din sapte membri, cu urm ătoarea componenţă : trei cadre didactice inclusiv 
directorul unităţii, doi reprezentanţi ai părinţilor, primarul sau un reprezentant al primarului si un 
reprezentant al consiliului local. 

În conformitate cu prevederile art.36, alin.6,lit.a, pct. 1 din Legea nr.2 1 5/200 1, republicat ă , 
Consiliul local asigur ă, potrivit competen ţelor sale şi în condiţiile legii, cadrzd legal pentru 

furnizarea serviciilor publice de interes localprivind educa ţia. 

Având în vedere cele mai sus menţionate, supun spre dezbatere proiectul de hotărâre privind 
retragerea reprezentantului Consiliului Local în Consiliul de Administra ţie Şcolii Gimnaziale Nicolae 
Bălcescu din municipiul Tecuci. 

PRIMAR, 
Cătălin Constantin Hurdubae 

2 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 

Nr. 66704 din 22.11.2017 
RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: modificarea anexei nr.1 la H.C.L. nr. 80/15.09.2016 cu modific ările si 
completările ulterioare , privind retragerea unui reprezentant aI Consiiiului Iocal Tecuci din 
Consiliul de Administraţie al Scoiii Gimnaziale Nicolae Balcescu din Municipiul Tecuci 

Potrivit art. 96 din Legea nr. 1 /20 1 1 a educa ţiei naţionale În unităţile de învăţământ de stat 
consiliul de administraţie este organ de conducere ş i este constituit din 7, 9 sau 13 membri. 

Inspectoratul scolar, în raport cu re ţeaua scolarâ, mărimea si specificul fiecărei unităţi de 
învăţământ, stabi1ete prin hotârâre a consiliului de administra ţie, cu respectarea prevederilor Iegale 
numărul de membri ai consiliilor de administr ţie pentru fiecare unitate de înv ăţământ preuniversitar 
de stat ş i îl comunică  unitîţilor de învăţământ până  la începutul fiecărui an scolar. 

In cazul Scolii Gimnaziale Nicolae B ălcescu , unitate de nivel gimnazial cu un singur rând de 
clase, consiliul de administraţie este format din sapte membri, cu urm ătoarea componen ţă : trei cadre 
didactice inclusiv directorul unit ăţ ii,. doi reprezentanţi ai părinţilor, primarul sau un reprezentant al 
primarului si un reprezentant al consiliului local. 

În conformitate cu prevederile art.36, alin.6,lit.a, pct.1 din Legea nr.215/2001, republicat ă , 
Consiliul local asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul legal pentru 

furnizarea serviciilor publice de interes local privind educa ţia. 

Având în vedere cererea nr. 60218/23.10.2017 a doamnei director a Scolii Nicolae Balcescu 
Tecuci. 

Având în vedere prevederile OMEN nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei cadru de 
funcţionare a consiliului de administra ţie din unităţile de învăţământ preuniversitar cu modific ările si 
completările ulterioare. 

Având în vedere cele prezentate consider ăm că  proiectul de hotărâre îndep1inete condi ţiile de 
legalitate. 

Arhitect Sef 
	

ef Serviciu A.D.P.P. 	 Întocmit, 

Vasilică  C ciun 
	

LuciaanGradea 
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• Anexă  1 
HCL 

Tabel cu reprezentan ţii Consiliului Local în Consiliile de Administra ţie ş i în 
Comisiile pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educa ţiei Ia Unităţile de 

Invăţământ Preuniversitar din Municipiul Tecuci 

Nr. Instituţia Rep rezentant Consiliul Reprezentant Consiliul 
crt.  Local în C.A. Local în C.E.A.C.E. 

Grădiniţa cu program 
1. prelungit nr.2 Oancă  Samir Vasile Fărcă anu Grigore 

Prichindel  
2. Grădiniţa nr.14 si Dumitriu Gina Georgeta Bulhac Constantin 

Grădiniţa_nr.13  
3. Grădiniţa nr. 15, 

Grădiniţa nr. 16 şi Martin Cristinel Mihai Hulea Mitică  
Grădiniţa nr. 7 

4. Grădiniţa nr.17 Fărcă anu Grigore Papuc Petru 
5. Şcoala Gimnazială  Matei Dragomir Lucian 

,,Anghel Rugină , Fărcă anu Grigore Oancă  Samir Vasile 
Grădiniţanr.11  

6. Scoala nr. 2 Gheorghe 
Petracu, Grădiniţa nr. Militici Ghiorghi Andriuţă  Ghiţă  

5iGrădiniţanr.3 HuleaMitică  
Ş  coala Gimnazială  nr. 

7. 4 ,,Ion Petrovici 	i Militici Ghiorghi Mîrza Vasilică  Cristinel 
Grădiniţanr.6 Andriuţă Ghiţă  

8. Şcoala Gimnazială  Croitoru Cezar 
,,Elena Doamna Dumitriu Gina Georgeta Matei Dragomir Lucian 

9. Şcoala Gimnazială  
,,Ştefan Octavian Diaconu Petronela Monica Dumitriu Gina Georgeta 

Iosif şiGrădiniţanr.9 CîmpanuTudor  
10. Şcoala Gimnazială  

,,Nicolae Bălcescu, Cîmpanu Tudor Diaconu Petronela Monica 
Grădiniţa nr.12 si 

Grădiniţa nr. 1 

11. Şcoala Gimnazială  Militici Ghiorghi 
,,Dimitrie Sturdza Diaconu Vasile Cîmpanu Tudor 

Bulhac Constantin  

Il 



12. Scoala nr. 11 Iorgu Buliga Bogdan 
Iordan Dumitriu Gina Georgeta Diaconu Vasile 

Croitoru Cezar 

13. Colegiul Na ţional Mîrza Vasilică  Cristinel 
,,Spiru Haret Diaconu Vasile Buliga Bogdan 

Diaconu Petronela Monica 
14 Colegiul Na ţional Buliga Bogdan 

,,Calistrat Hoga ş  Martin Cristinel Mihai Fărcă anu Grigore 
Croitoru Cezar 

15 Colegiul Naţional de Martin Cristinel Mihai 
Agricultură  şi Bulhac Constantin Buliga Bogdan 

Economie 
16 Liceul Tehnologic Ovid Fărcă anu Grigore 

Caledoniu Mîrza Vasilică  Cristinel Martin Cristinel Mihai 

17. Liceul Tehnologic Diaconu Petronela Monica 
Elena Caragiani Oancă  Samir Vasile Mîrza Vasilică  Cristinel 

18. Clubul Sportiv Scolar Matei Dragomir Lucian Martin Cristinel Mihai 



MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ  ,,NICOLAE BĂLCESCU,, TICtJ( 

STR. ANA IPĂTESCU NR.35 TEL/FAX 02368 l l 528 
E-mail :scoaIa7tecuci(vahoo.com  

{!)ucArll NAjIONÂ 

Nr. 2294 din 20.10.2017 

CĂTRE, 

UAT Municipiul Tecuci 

În atenţia Compartiment Adminstrare Şcolii 

MUNIC1PIUL TECUCI 

RIMAR1E 

Zia.9r.r 	 AruI4.,. 

-E 
/ 

Prin prezenta, v ă  facem cunoscut c ă , în conformitate cu prvederile 0îE]x4.9 (/2014 Ordinul 

pentru aprobarea Metodologiei - Cadru de organizare si funcţionare a Consiliult1 de Administra ţ ie din 

Unitaţile de Învăţământ Preuniversitar de Stat si OMEN 3160/01.02.2017 pentru modificarea si 
completarea acestuia, la nivelul scolii noastre Consiliul de Administra ţie trbuie să  aibă  7 memebri. 

În acest sens solicit ăm retragerea unui reprezentant al Consiliului Local deoarece au fost 

nominaliza ţi 2 reprezentan ţi (doinul Buliga Bogdan si domnul Câmpanu Tudor). 

Direc 
	

Secretar, 

Pr ă rVnleÎa Maria 
	

Sima Valerica 

ţ  _ / 


