
 
                                             
  

H O T Ă R Â R E A   Nr. 51 
Din 12.09.2022 

                                                 
privind  desemnarea unor  reprezentanți ai Consiliului Local pentru a face parte 

din consiliile  de administrație şi  C.E.A.C. ale școlilor cu personalitate juridică 

din comuna Liești, în anul școlar 2022-2023 
______________________________________________________________ 

            Inițiator:  Boţ Iulian,  primarul comunei Liești 
            Nr. de înregistrare si data depunerii proiectului:     8444/07.09.2021       
 
              Consiliul local al comunei Liești, convocat in ședința extraordinara din  
12.09.2022; 
                Având in vedere Referatul de aprobare  al inițiatorului cu nr. 
8444/07.09.2022      ; 
       Având in vedere raportul întocmit de compartimentul de resort din 
aparatul de specialitate al primarului comunei Liești cu nr. 8445/07.09.2021;                   

    Având in vedere prevederile art. 96 alin(1) și  (2) lit. ”b” din Legea nr. 

1 / 2011, Legea Educației Naționale;   
    Având in vedere prevederile art. 4, alin. (1) al O.M.E.N nr. 5154 din 

30 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ 

preuniversitar  ; 
              Având in vedere prevederile art.11, alin.(4), lit. “e” al OUG nr. 75 / 

2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările si completările 
ulterioare; 
   Având in vedere prevederile art. 129,alin. (7),lit. “a” pct.1, si a art.  139 alin.   
(3) lit. “h ”  și lit. “i”,  a art.  196 lit. “a”  din O.U.G.  nr.  57/2019  privind  
Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 

  
     
 
                                         H O T A R A S T E: 
 
              Art. 1.  Se desemnează  reprezentanții  Consiliului Local , pentru a 
face parte din consiliile  de administrație ale școlilor cu personalitate juridică 

din comuna Liești în anul școlar 2022-2023, conform Anexei nr.1. 
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 Art.  2.   Se desemnează  reprezentanții  Consiliului Local , pentru a 
face parte din C.E.A.C  ale școlilor cu personalitate juridică din comuna Liești, 

conform Anexei nr. 2. 
 
              Art.  3.  Domnul secretar general va asigura publicitatea și 

comunicarea prezentei către cei  in drept.   
 
  
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Contrasemnează, 
 Secretar general, 
         Daniel MILAȘCU     Vasile AVADANEI 
 
        ..............................                                          ........................................ 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 ANEXA  nr. 1    LA H.C.L. NR.  __51__/12.09.2022 
 
 
NR. 
CRT. 

DENUMIREA  SCOLII CU 
PERSONALITATE  JURICA 

NUMELE SI PRENUMELE PERSOANEI 
CARE REPREZINTA CONSILIUL LOCAL 
IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL 
SCOLII 

1. Scoala gimnazială nr. 1 Liești  
1.Zamfir Stănica 
2.Chiriac Ecaterina 
 

2. Scoala gimnazială nr. 2 Liești  
1.Gemine Maricica  
2.Hodorogea Mioara Marinela 
 

3. Scoala gimnazială “Sf. Nicolae” 

Liești 
 
1.Dumanovschi Laura Marilena 
2.Borșan Ionica 
 

 
 
 
 
 
 
                              ANEXA nr.2   LA H.C.L. LA H.C.L. NR.  __51__/12.09.2022 
 
 
NR. 
CRT. 

DENUMIREA  SCOLII CU 
PERSONALITATE  JURICA 

NUMELE SI PRENUMELE PERSOANEI 
CARE REPREZINTA CONSILIUL LOCAL 
IN COMISIILE PENTRU EVALUAREA ŞI 

ASIGURAREA CALITĂŢII 
1. Scoala gimnazială nr. 1 Liești  

Pleşcan Nicoleta 
2. Scoala gimnazială nr. 2 Liești  

Pleşcan Nicoleta 
3. Scoala gimnazială “Sf. Nicolae” 

Liești 
 
Pleşcan Nicoleta 

 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
.  
 
           
                                   REFERAT DE APROBARE  
privind  desemnarea unor  reprezentanți ai Consiliului Local pentru a face 

parte din consiliile  de administrație şi CEAC  ale școlilor cu personalitate 

juridică din comuna Liești în anul școlar 2022-2023 
 
 

 
          In temeiul art. 96 alin(1) si (2) lit ”b” din Legea nr. 1 /2011, Legea 

Educației Naționale, Consiliul local este îndreptățit să desemneze câte un 

reprezentant in fiecare dintre consiliile de administrație ale școlilor cu 
personalitate juridică din localitate.  

 
          Alte competențe legale: art. 4, alin. (1) al O.M.E.N nr. 5154 din 30 

august 2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare 

a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar. 
 

                     Având in vedere temeiurile legale  si competențele invocate in 

preambulul proiectului de hotărâre,  propun spre dezbatere si aprobare 
desemnarea unor  reprezentanți ai Consiliului Local pentru a face parte din 

consiliile  de administrație ale școlilor cu personalitate juridică din comuna 

Liești.   
                                       
 
 
                                                             Primar 
                                                        BOT  IULIAN 
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                                          R A P O R T    DE    SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind  desemnarea unor  reprezentanți ai 

Consiliului Local pentru a face parte din consiliile  de administrație  si 
CEAC ale școlilor cu personalitate juridică din comuna Liești în anul 

școlar 2022-2023 
 

 
                 Proiectul  de  hotărâre  permite încadrarea în drept a stării de fapt 

prezentată de iniţiator, în expunerea de motive. 
                Școlile cu personalitate juridică din comuna Liești ne solicită la 
începutul fiecărui an școlar,desemnarea unor  reprezentanți ai Consiliului Local 

pentru a face parte din consiliile  de administrație  si CEAC. In acest an, 
proiectul de hotărâre s-a promovat după constituirea noului consiliu. 
                 Inițiatorul a invocat corecte temeiurile legale si competentele 

consiliului local in raport cu proiectul de hotărâre prezentat. 
                 In anii anteriori, au fost nominalizați funcționari publici din aparatul 

de specialitate al primarului.  
               Consiliul local poate opta să-și desemneze reprezentanți din cadrul 

consiliului, sens în care pot face  propuneri in plen.  Se vor avea in vedere 
prevederile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, care, prin excepție, 
permit calitatea de membru in Consiliul de administrație al școlilor, dar , după 

cum s-a dovedit în practica ANI, nu exonerează de riscul unui conflict de 

interese invocat sau constatat ulterior.   Trebuie menționat că nu este 

remunerată calitatea de membru in C.A ale școlilor. 
 In situația când se vor înregistra mai multe propuneri pentru fiecare 

dintre consiliile de administrație  si CEAC ale școlilor, desemnarea se va face 
prin vot secret. 
 
 
 
                                          Insp. Superior, 
                                             Zamfir Stănica 
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