
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Alba 

 în Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor Alba Iulia, anul şcolar 2021-2022 
 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară”  din luna octombrie 2021;  
Luând în dezbatere: 
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor Alba Iulia, anul şcolar 
2021-2022; 

  - adresa nr. 697/ 07 august 2021 a Palatului Copiilor Alba Iulia, înregistrată la registratura 
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19384 / 07 septembrie 2021; 

Având în vedere 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 şi completările ulterioare;  
- art. 4 alin.8 şi 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. 5154/2021; 
-  art. 14 alin.2 şi art. 15 alin.3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor 

care oferă activitate extraşcolară, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului nr. 5567 / 2011;  

 - art 100 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și 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 şi completările ulterioare, adoptă 
următoarea 
 

HOTĂRÂRE 
 

              Art. 1. Se desemnează doamna Rus Gabriela Nicoleta - inspector superior în cadrul 
Compartimentului dezvoltare economică şi rurala, Direcţia dezvoltare şi bugete, în calitate de 
reprezentant al Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor Alba 
Iulia, pentru anul şcolar 2021-2022. 
 Art. 2.  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, Biroului resurse 
umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, Palatului Copiilor Alba Iulia, 
Direcţiei dezvoltare şi bugete. 
 

              Avizat doar pentru legalitate  
PREŞEDINTE,                                                    p.SECRETAR GENERAL, 

                          Ion DUMITREL                                                   DIRECTOR EXECUTIV 
                Liliana NEGRUŢ 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 236 
Alba Iulia, 19 octombrie 2021 



 
 

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 de specialitate nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și 
apărarea ordinii publice 

Comisia de specialitate nr. 4 - Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - 
uri și sport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREŞEDINTE 
Nr. 22825 /19 octombrie 2021 
 
 
 

    REFERAT DE APROBARE 
al proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului  

Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor Alba Iulia, anul 
şcolar 2021-2022 

 
 

 
I. Expunere de motive  
Prin adresa nr. 697 /07 august 2021 a Palatului Copiilor Alba Iulia, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19384 / 07 septembrie 2021, se solicită desemnarea 
reprezentantului Consiliului Judeţean Alba în cadrul Consiliului de administraţie conform legislaţiei 
în vigoare. 

Palatele şi cluburile copiilor sunt unităţi de învăţământ pentru activităţi extraşcolare, în 
subordinea inspectoratelor şcolare. 

Organizarea şi competenţele palatelor şi cluburilor copiilor se stabilesc prin regulament 
aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. 

Conform prevederilor art. 14 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor 
care oferă activitate extraşcolară, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului nr. 5567 / 2011 - palatele copiilor şi cluburile copiilor sunt conduse de 
consilii de administraţie, de directori şi, după caz, de directori adjuncţi. În exercitarea atribuţiilor 
care le revin, consiliile de administraţie şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu consiliul 
reprezentativ al părinţilor şi cu autorităţile publice locale. 

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. 5154/2021 „reprezentanţii consiliului judeţean sunt 
desemnaţi de acesta”.  
 

II. Descrierea situaţiei actuale 
La acest moment Consiliul Judeţean Alba nu are un reprezentant desemnat în cadrul Consiliului de 
administraţie al Palatului Copiilor Alba. 

III. Reglementări anterioare  
Nu este cazul  
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 şi completările ulterioare;  
- art. 4 alin.8 şi 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. 5154/2021; 
-  art. 14 alin.2 şi art. 15 alin.3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor 

care oferă activitate extraşcolară, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului nr. 5567 / 2011;  

 - art 100 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și 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. 236 din 19 octombrie 2021. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă extraordinară 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                                APROB, 
JUDEŢUL ALBA                                    PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN                       Ion DUMITREL 
SECRETAR  GENERAL                                                                                     
Nr. 22828/ 19 octombrie 2021 
 

 
 
 
 

Către 
Direcţia juridică şi administraţie public 

Compartiment unităţi medicale, asistenţă socială şi învăţământ special   
Doamnei consilier superior Ţimonea Camelia Mirela 

 
 

 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 reprezentantului Consiliului Judeţean Alba 

 în Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor Alba Iulia, anul şcolar 2021-2022 
 

 
 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 20 octombrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a 
şedinţei „ordinare” care va avea loc în data de  25 octombrie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 236/19 octombrie 2021 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor Alba Iulia, anul şcolar 
2021-2022; 

  - adresa nr. 697 / 07 august 2021 a Palatului Copiilor Alba Iulia, înregistrată la 
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19384/ 07 septembrie 2021. 

Cu deosebită consideraţiune,  
 
 

 
p.SECRETAR GENERAL, 
DIRECTOR EXECUTIV 

Liliana NEGRUŢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA  
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
Compartimentul unități medicale, asistență socială şi învățământ special 
Nr. 22.833/ 19 octombrie 2021 
 
 

 
     RAPORT DE SPECIALITATE 

al proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Alba în 
Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor Alba Iulia,  anul şcolar 2021-2022 

 
 

Palatele copiilor sunt unităţi de învăţământ de stat pentru activităţi extraşcolare, în 
subordinea inspectoratelor şcolare, cu personalitate juridică specializate în activităţi instructiv 
educative specifice prin care se aprofundează şi se diversifică cunoştinţe, se formează, se dezvoltă 
şi se exersează competenţe potrivit vocaţiei şi opţiunii copiilor şi se valorifică timpul liber al 
copiilor, prin implicarea în proiecte educative. 

Conducerea acestei unităţi de învăţământ este asigurată de consilii de administraţie, de 
directori şi, după caz, de directori adjuncţi. În exercitarea atribuţiilor care le revin, consiliile de 
administraţie şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu consiliul reprezentativ al părinţilor 
şi cu autorităţile publice locale. 

Conform prevederilor art. 15 alin. 3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

unităţilor care oferă activitate extraşcolară, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5567 / 2011 , consiliul de administraţie al palatului copiilor 
este format din 13 membri, după cum urmează:  

- 6 cadre didactice, din totalul de cadre didactice titulare ale unităţii de învăţământ cu 
personalitate juridică şi structuri, directorul, 1 reprezentant al inspectoratului şcolar judeţean, 2 
reprezentanţi ai administraţiei publice locale, 3 reprezentanţi ai părinţilor şi 1 reprezentant al 
partenerilor educaţionali. Preşedintele consiliului de administraţie este directorul palatului.  

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară, 

aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5567 / 2011 
mai stipulează: 

- membri consiliului de administraţie coordonează şi răspund de domenii de activitate pe 
baza delegării de sarcini stabilite de preşedintele consiliului de administraţie, prin decizie. 

- consiliul de administraţie se întruneşte lunar în şedinţe ordinare pe baza unei tematici 
stabilite la începutul fiecărui semestru sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea directorului 
palatului copiilor ori a două treimi dintre din numărul membrilor consiliului profesoral, fiind 
integral întrunit în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din totalul membrilor săi. 

 - membrii consiliului de administraţie, observatorii şi invitaţii sunt convocaţi cu cel puţin 72 
de ore înainte de începerea şedinţei ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi şi documentele ce 
urmează a fi discutate. În cazul şedinţelor extraordinare convocarea se face cu cel puţin 24 de ore 
înainte. Procedura de convocare se consideră îndeplinită dacă s-a realizat prin unul din următoarele 
mijloace: poştă, fax, e-mail sau sub semnătură. 

Pe lângă atribuţiile prevăzute în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi în alte acte normative, în vigoare, privind organizarea şi funcţionarea 
consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar şi mobilitatea personalului 
didactic din învăţământul preuniversitar, consiliul de administraţie mai îndeplineşte şi următoarele 
atribuţii: 

a). aprobă programele de studiu ale cercurilor, conţinând modulele de studiu şi competenţele 
aferente, elaborate separat pentru grupele de iniţiere/de avansaţi/de performanţă, la propunerea 
consiliului profesoral al palatului/clubului copiilor; 

https://idrept.ro/00137318.htm


 
 

b. )avizează proiectele de state de funcţii şi de buget ale palatului/clubului copiilor; 
c). aprobă comisiile de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare săvârşite de 

personalul salariat al unităţii de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare. 
Prin adresa nr. 697 /07 august 2021 a Palatului Copiilor Alba Iulia, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19384 / 07 septembrie 2021, Palatul Copiilor Alba 
Iulia ne solicită desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Alba în cadrul Consiliului de 
administraţie conform legislaţiei în vigoare. 

         Propunem astfel, ca şi reprezentant al autorității în cadrul Consiliului de administraţie al 
Palatului Copiilor Alba Iulia, pe doamna Rus Gabriela Nicoleta - inspector superior, Compartiment 
dezvoltare economică şi rurală, Direcţia dezvoltare şi bugete din cadrul aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba.  

           Având în vedere cele expuse, considerăm că proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de administraţie al Palatului Copiilor Alba 
Iulia pentru anul şcolar 2021-2022, 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 Timonea Mirela 
 
 
 
 
 
 


