ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba
în Consiliul de administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alba Iulia,
pentru anul şcolar 2020-2021
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa „extraordinară” în luna noiembrie 2020;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie
Incluzivă Alba Iulia, pentru anul şcolar 2020-2021;
- adresa nr. 1614 /23 octombrie 2020 a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alba
Iulia înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba sub nr. 23576 / 23.10.2020;
Luând în considerare prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. d şi lit. f, art. 173 alin. 5 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 96 alin. 21 lit.b din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 12 şi art. 13 din Regulamentul cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor
şcolare pentru educaţie incluzivă aprobat prin Ordinul nr. 5555/2011 al ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului;
- Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special
integrat aprobat prin Ordinul nr. 5573 din 7 octombrie 2011 al ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului;
- art. 4 alin. 2 lit. b, art. 5 alin.2 lit. a din Metodologia-cadru de organizare şi
funcţionare a consiliului de administraţiei din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată
prin Ordinul nr. 4619/2014 al ministrului educaţiei naţionale, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se desemnează doamna ŢIMONEA Mirela Camelia - consilier superior în cadrul
Direcţiei juridică şi administraţie publică - Compartimentul unităţi medicale, asistenţă socială şi
învăţământ special şi doamna TODEA Petruţa Rodica consilier superior în cadrul Direcţiei
dezvoltare şi bugete, în calitate de reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de
administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alba Iulia, pentru anul şcolar 20202021.
Art. 2. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 199 din 26 septembrie 2019 își
încetează aplicabilitatea la data adoptării prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică
în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Centrului Şcolar
pentru Educaţie Incluzivă Alba Iulia, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi administraţie
publică şi Compartimentului unități medicale, asistență socială şi învățământ special din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 251
Alba Iulia, 4 noiembrie 2020

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Direcţiei juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice
Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - uri și sport

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 24628/4 noiembrie 2020

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru
Educaţie Incluzivă Alba Iulia pentru anul şcolar 2020-2021

I. Expunere de motive
Prin adresa nr. 1614 /23 octombrie 2020 a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă
Alba Iulia, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba sub nr. 23576/23 octombrie
2020, se solicită desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba în cadrul Consiliului de
administraţie conform legislaţiei în vigoare, pentru a asigura buna desfăşurare a activităţilor
administrative ale acestei instituţii pentru anul în curs.
Conform prevederilor art. 5 din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a
consiliului de administraţiei din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul
ministrului educaţiei naţionale nr. 4619/2014, cu modificările şi completările ulterioare, la
începutul fiecărui an şcolar, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor, consiliul de
administraţie în exerciţiu hotărăşte declanşarea procedurii de constituire a noului consiliu de
administraţie.
În ceea ce priveşte competenţa materială privind desemnarea membrilor consiliului de
administraţie, conform prevederilor art. 7 alin. 1 lit. b din Metodologia-cadru de organizare şi
funcţionare a consiliului de administraţiei din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată
prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4619/2014, cu modificările şi completările
ulterioare „reprezentanţii consiliului judeţean sunt desemnaţi de acesta”.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 199 din 26 septembrie 2019 privind
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Centrului
Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alba Iulia, pe parcursul anului şcolar 2018-2019 au fost
desemnate în calitate de reprezentant doamna Ţimonea Camelia Mirela, consilier superior în
cadrul Direcției juridice și administrație publică - Compartiment unităţi medicale, asistenţă
socială şi învăţământ special şi doamna Todea Petruţa Rodica consilier superior în cadrul
Direcţiei dezvoltare şi bugete – care şi-au îndeplinit atribuţiile în ceea ce priveşte participarea la
şedinţele consiliilor de administraţie a unităţii şi identificarea de măsuri pentru soluţionarea
problemelor curente, monitorizarea activităţilor instituţiei precum şi a conducerii, conform
contractului de management administrativ – financiar.
III. Reglementări anterioare
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 272 / 25 octombrie 2018 privind
desemnarea reprezentanţilor autorității în consiliul de administraţie al Centrului Şcolar pentru
Educaţie Incluzivă Alba Iulia.
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 199 din 26 septembrie 2019 privind
desemnarea reprezentanţilor autorității în consiliul de administraţie al Centrului Şcolar pentru
Educaţie Incluzivă Alba Iulia.
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. d şi lit. f, art. 173 alin. 5 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 96 alin. 21 lit.b din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și
completările ulterioare;

- art. 12 şi art. 13 din Regulamentul cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor
şcolare pentru educaţie incluzivă aprobat prin Ordinul nr. 5555/2011 al ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului;
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat
aprobat prin Ordinul nr. 5573 din 7 octombrie 2011 al ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului;
- art. 4 alin. 2 lit. b, art. 5 alin.2 lit. a din Metodologia-cadru de organizare şi
funcţionare a consiliului de administraţiei din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată
prin Ordinul nr. 4619/2014 al ministrului educaţiei naţionale, cu modificările şi completările
ulterioare;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 251 din 4 noiembrie 2020.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 24629/4 noiembrie 2020

APROB,
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
Direcţia juridică şi administraţie publică
Doamnei director executiv Liliana NEGRUŢ
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de
administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alba Iulia,
pentru anul şcolar 2020-2021
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 9 noiembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„extraordinară” estimată a avea loc în data de 13 noiembrie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 251/4 noiembrie 2020 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie
Incluzivă Alba Iulia, pentru anul şcolar 2020-2021;
- adresa nr. 1614/23 octombrie 2020 a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alba
Iulia, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 23576/26 octombrie 2020.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Compartiment unități medicale, asistență socială şi învățământ special
Nr.
/
.11.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba în
Consiliul de administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alba Iulia,
pentru anul şcolar 2020-2021
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alba Iulia este o unitate de învăţământ special
cu personalitate juridică, organizat conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare, având ca scop şi finalitate recuperarea, reabilitarea şi
integrarea şcolară şi socială a diferitelor categorii de copii/elevi/tineri cu deficienţe.
Parte a învăţământului public, învăţământul special vine cu elemente proprii care îl
diferenţiază, de reabilitare, integrare, socializare şi recuperare, prin activităţi de învăţare
individualizată, forme de instruire şcolară diferențiate, adaptate şi de asistență educațională,
socială şi medicală complexă şi se organizează, după caz, în unități de învățământ special şi în
unități de învățământ de masă.
Potrivit art. 96 alin. 1 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, conlucrând cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinţi şi cu
autorităţile administraţiei publice locale. Sunt coordonate metodologic de către Inspectoratul
şcolar judeţean, fac parte din reţeaua şcolară judeţeană, iar finanţarea acestora fiind asigurată în
conformitate cu prevederile art. 105 alin. 2 şi art. 106 din Legea educației naționale nr.1/2011,
cu modificările și completările ulterioare, de la bugetul Consiliului Județean Alba.
Astfel, Consiliul de administraţie devine organul de conducere cu rol de decizie în
domeniul organizatoric şi administrativ şi are competenţele, răspunderile şi atribuţiile stabilite
prin legislaţia în vigoare. Preşedintele consiliului este directorul Centrului Şcolar de Educaţie
Incluzivă Alba care stabileşte ordinea de zi a şedinţelor şi data acestora, fiind necesară întrunirea
a jumătate plus unul dintre membrii prezenţi la şedinţe pentru aprobarea hotărârilor dezbătute.
Dintre atribuţiile principale ale Consiliului de administraţie menţionăm:
- adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ;
- aprobă planul de dezvoltare instituţională elaborat de directorul unităţii de învăţământ;
- aprobă curriculumul la decizia şcolii, la propunerea consiliului profesoral;
- organizează concursul de ocupare a funcţiilor de director şi de director adjunct;
- aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar, precum şi schema de
personal nedidactic;
-aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la propunerea
consiliului profesional;
-sancţionează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform
legii;
- aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatul concursurilor;
- aprobă orarul unităţii de învăţământ;
- stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţii;
Consiliul de administraţie al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba se constituie
potrivit prevederilor art. 5 alin. 2 lit. a) din Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr.
4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de
administraţiei din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările
ulterioare și anume: ,,La începutul fiecărui an şcolar, dar nu mai târziu de data începerii
cursurilor, consiliul de administraţie în exerciţiu hotărăşte declanşarea procedurii de constituire a
noului consiliu. Astfel, în acord cu prevederile art. 4, directorul unităţii de învăţământ derulează
următoarea procedură:

a) solicită, în scris, consiliului judeţean/ preşedintelui consiliului judeţean desemnarea
reprezentanţilor, în scris, în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării.
b) convoacă consiliul profesoral al unităţii de învăţământ special, în vederea alegerii
cadrelor didactice care vor face parte din consiliul de administraţie;
c) emite decizia de constituire a consiliului de administraţie pentru anul şcolar în curs, o
comunică membrilor şi observatorilor şi o afişează, la loc vizibil, la sediul unităţii de învăţământ,
precum şi în toate structurile acesteia.
La data emiterii de către director a deciziei de constituire a noului consiliu de administraţie se
dizolvă de drept consiliul de administraţie care a funcţionat anterior.,
În acest sens, prin adresa nr. 1614/23.10.2020 a directorului Centrului Şcolar de Educaţie
Incluzivă Alba, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 23576 /26.10.2020, a fost
declanșată procedura de constituire a noului consiliu de administratie și se solicită desemnarea a
2 reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Alba.
În vederea asigurării continuităţii şi pentru buna desfăşurare a activităţilor administrative
ale acestei instituţii este necesară iniţierea demersurilor de numire şi aprobare prin hotărâre de
consiliu judeţean a reprezentanţilor consiliului judeţean pentru anul şcolar 2020-2021, conform
prevederilor art. 7 alin. 1 lit. b din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului
de administraţiei din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul ministrului
educaţiei naţionale nr. 4619/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
Propunem astfel, ca şi reprezentanţi al autorității în cadrul Consiliului de administraţie al
Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, conform atribuţiilor din fişa
postului, pe doamna Ţimonea Camelia Mirela, consilier superior în cadrul Direcției juridice și
administrație publică - Compartiment unităţi medicale, asistenţă socială şi învăţământ special şi
pe doamna Todea Petruţa Rodica consilier superior în cadrul Direcţiei dezvoltare şi bugete, din
cadrul aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba.
Având în vedere cele expuse, considerăm că proiectul de hotărâre privind desemnarea
reprezentantului Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de
Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba pentru anul şcolar 2020-2021, astfel cum a fost redactat,
întruneşte condiţiile de legalitate şi oportunitate necesare supunerii dezbaterii şi aprobării
Consiliului Judeţean Alba.
DIRECTOR EXECUTIV
Liliana NEGRUŢ
Întocmit, consilier superior Mirela Camelia Ţimonea

