
 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.139 

din 11 septembrie 2014 

 

privind nominalizarea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Mureş în  

consiliile de administraţie ale Centrelor Şcolare pentru Educaţie Incluzivă 

 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Analizând Expunerea de motive nr.14956/02.09.2014 a Serviciului Resurse Umane, 

privind nominalizarea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Mureş în 

consiliile de administraţie ale Centrelor Şcolare pentru Educaţie Incluzivă, 

precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere adresa Centrului pentru Educaţie Incluzivă nr.1 Tîrgu Mureş 

nr.610/29.08.2014 precum şi solicitarea Centrului pentru Educaţie Incluzivă nr.3 

Reghin nr.1305/02.09.2014, 

În conformitate cu prevederile art.96, alin. (2^1), lit.”b” din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul dispoziţiilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se numesc reprezentanţii Consiliului Judeţean Mureş în consiliile de 

administraţie ale Centrelor Şcolare pentru Educaţie Incluzivă, potrivit anexei, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.151/29.10.2009, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică centrelor şcolare pentru educaţie incluzivă din 

judeţ şi persoanelor nominalizate la art.1 din prezenta, care răspund de aducerea sa la 

îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE                                                   Contrasemnează 

Ciprian Dobre                                 SECRETAR                                                                                           

                Paul Cosma
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Nr. 12505/02.09.2014 

Dosar VI D/1 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

privind nominalizarea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Mureş în 

consiliile de administraţie ale Centrelor Şcolare pentru Educaţie Incluzivă 

 

 

 

Potrivit prevederilor 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.” 

În conformitate cu prevederile actului normativ mai sus amintit, Consiliul Judeţean 

Mureş a desemnat prin Hotărârea nr.107/30.08.2012 câte un reprezentant în Consiliul 

de Administraţie al celor trei centre de educaţie incluzivă. 

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.49 din 26 iunie 2014 privind instituirea unor 

măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte 

normative, dispoziţiile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 au fost modificate. 

În acest sens, conform prevederilor art.96, alin. (2^1), lit.”b” în structura consiliului de 

administraţie al unităţilor de învăţământ special de stat format din 9 membri, se 

regăsesc şi 2 reprezentanţi ai consiliului judeţean.  

Prin urmare, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1, cu adresa nr.610/29.08.2014 

se adresează autorităţii cu solicitarea de a nominaliza 2 membrii în Consiliul de 

Administraţie al instituţiei. Aceeaşi solicitare a fost înaintată şi de către Centrul Şcolar 

pentru Educaţie Incluzivă nr.3 Reghin, sub nr.1305/02.09.2014.  

Având în vedere cele de mai sus, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind 

nominalizarea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Mureş în consiliile de 

administraţie ale Centrelor Şcolare pentru Educaţie Incluzivă. 

  

 

 

            PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

 

Întocmit: Şef serviciu:  

Elena Popa /1.ex. 
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