
 

 

 

HOTĂRÂREA NR.169 
din 21 octombrie 2021 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Mureş în consiliile 

 de administraţie ale Centrelor Şcolare pentru Educaţie Incluzivă 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Analizând referatul de aprobare nr.28427/15.10.2021 al Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate al Serviciului resurse umane nr.28515/15.10.2021, raportul 

Serviciului juridic nr.28556/15.10.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere adresa Centrului pentru educaţie incluzivă nr.1 Târgu Mureş 

nr.994/08.09.2021, a Centrului pentru educaţie incluzivă nr.2 Târgu Mureş 

nr.1102/28.09.2021, precum şi solicitarea Centrului pentru educaţie incluzivă nr.3 Reghin 

nr.2167/27.09.2021, 

În conformitate cu prevederile art.96 alin.(2^1) lit.„b” și „c” din Legea educaţiei naţionale 

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

Luând în considerare prevederile Metodologiei cadru de organizare și funcționare a 

consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobate prin  

Ordinul ministrului educației nr.5154/2021, 

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.„d”, coroborate cu cele ale alin.(5) lit.„a”, 

precum și cele ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

hotărăşte: 

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

administraţie ale centrelor școlare pentru educaţie incluzivă din județul Mureș, pentru 

anul școlar 2021 - 2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2  Cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.139/11.09.2014 

privind nominalizarea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Mureş în consiliile de 

administraţie ale centrelor școlare pentru educaţie incluzivă, cu modificările ulterioare. 

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

şi persoanelor nominalizate la art.1, care răspund de aducerea ei la îndeplinire. 

 

      PREŞEDINTE                                         Contrasemnează 

      Péter Ferenc                     SECRETAR GENERAL 

                                                                                                                            Paul Cosma           



 

Nr. 28427/15.10.2021 

Dosar IX B/1 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Mureș în consiliile 

de administrație ale centrelor școlare de educație incluzivă din județul Mureș 

 

 

 

Potrivit prevederilor art. 96 alin.(2^1) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare „În unităţile de învăţământ special de stat, 

consiliul de administraţie este organ de conducere şi este constituit din 7, 9 sau 13 

membri”. În funcție de numărul membrilor CA consiliul județean desemnează 1, 2 

sau 3 membri în acest organ de conducere. 

În vederea constituirii noului consiliu de administraţie, în aplicarea prevederilor 

art.5 din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de 

administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin anexa la 

Ordinul ministrului educației nr.5154/2021, directorii celor trei unități de 

învățământ special din județ au solicitat completarea numărului de membrii 

desemnați de către Consiliul Județean Mureș. 

Astfel, autoritatea publică județeană va avea, pentru anul școlar 2021-2022, un 

număr de 3 reprezentanți în consiliile de administrație ale Centrului Școlar pentru 

Educație Incluzivă nr.2 Târgu Mureș și Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr.3 

Reghin și respectiv 2 reprezentanți în consiliul de administrație al Centrului Școlar 

pentru Educație Incluzivă nr.1  Târgu Mureș.  

În considerarea celor mai sus arătate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Mureș în consiliile de 

administrație ale centrelor școlare de educație incluzivă din județul Mureș. 

 

 

   PREŞEDINTE 

                     Péter Ferenc 



 

Nr.28515/15.10.2021 

Dosar IX B/1 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Mureș în consiliile de 

administrație ale centrelor școlare de educație incluzivă din județul Mureș 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art.96, alin.(1) din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare „Unităţile de învăţământ 

preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administraţie, 

de directori şi de directori adjuncţi, după caz.” 

Potrivit prevederilor alin.(2^1) ale aceluiași articol „În unităţile de învăţământ special 

de stat, consiliul de administraţie este organ de conducere şi este constituit din 7, 9 

sau 13 membri”. În funcție de numărul membrilor CA consiliul județean desemnează 1, 

2 sau 3 membri în acest organ de conducere. 

Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din 

unităţile de învăţământ preuniversitar a fost aprobată prin Ordinul ministrului 

educației nr.5154/2021. 

Potrivit prevederilor art.5 din metodologia mai sus amintită la începutul fiecărui an 

şcolar consiliul de administraţie în exerciţiu hotărăşte declanşarea procedurii de 

constituire a noului consiliu de administraţie. În vederea constituirii noului consiliu de 

administraţie, directorul unităţii de învăţământ solicită, în scris, consiliului judeţean - 

în cazul învăţământului special, desemnarea reprezentanţilor, în termen de 15 zile 

lucrătoare de la data solicitării. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.139/11.09.2014, așa cum a fost 

modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.139/11.09.2014 

nr.172/27.11.2014 și nr.63/2017, Consiliul Județean Mureș a desemnat câte un 

membru în fiecare dintre consiliile de administrație ale celor trei centre școlare de 

educație incluzivă din județ. 

Inspectoratul Școlar Județean Mureș, prin hotărârea Consiliului de administrație 

nr.57/24.09.2021, a stabilit numărul membrilor pentru consiliile de administrație ale 

celor trei centre incluzive din județ, astfel: 

 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1 Târgu Mureș și Centrul Școlar de 

Educație Incluzivă nr.3 Reghin - 13 membri; 

 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 1 Târgu Mureș - 9 membri. 

Dat fiind faptul că, la acest moment, Consiliul Județean Mureș are un singur 

reprezentant în consiliile de administrație ale fiecărei unități de învățământ special, 

directorii celor trei centre de educație incluzivă din județ, cu adresele 

nr.2395/27.09.2021, nr.2167/27.09.2021 și nr.1102/28.09.2021, au solicitat 

completarea numărului de membrii desemnați de către Consiliul Județean Mureș, 

urmând ca autoritatea publică județeană de aibă un număr de 3 reprezentanți în 



 

consiliile de administrație ale Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă nr.2 Târgu 

Mureș și Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr.3 Reghin și respectiv 2 reprezentanți 

în consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1  Târgu 

Mureș.  

Având în vedere cele de mai sus și luând în considerare referatul de aprobare 

nr.28427/15.10.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Mureș 

în consiliile de administrație ale centrelor școlare de educație incluzivă din județul 

Mureș, apreciem că sunt întrunite condițiile legale pentru supunerea spre aprobare a 

acestui proiect de hotărâre.   

 

 

 

 

ȘEF SERVICIU 

Popa Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Întocmit: Șef serviciu: Elena Popa 

2 ex. 
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Văzut, 

Director executiv 

Genica Nemeș 

 

 

RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean 

Mureș în consiliile de administrație ale centrelor școlare de educație incluzivă din 

județul Mureș 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu 

Referatul de aprobare nr. 28427 din 15.10.2021 și în considerarea celor reținute în 

Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane nr. din 15.10.2021 din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, 

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Mureș nr.115/26.09.2019, am procedat la verificarea legislației primare și secundare 

incidente, în aplicarea căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de 

competență incidente activității autorității deliberative și respectarea normelor de 

tehnică legislativă, sens în care am întocmit prezentul raport, prin care precizăm 

următoarele: 

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea 

actului administrativ sunt incidente prevederile art. 96, alin. (2^1), lit. „b” și „c” din 

Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale 

Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile 

de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 5154/2021, 

precum și cele ale art. 173, alin. (1), lit. „d”, coroborate cu cele ale alin. (5), lit. „a” din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Potrivit prevederilor art. 96, alin. (2^1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, „În 

unitățile de învățământ special de stat, consiliul de administrație este organ de 

conducere și este constituit din 7, 9 sau 13 membri”.  

Conform art.3 alin.(2) din Metodologia aprobată prin Ordinul ministrului educației 

nr.5154/2021, inspectoratul școlar, stabilește prin hotărâre a consiliului de administrație, 

numărul de membri ai consiliilor de administrație pentru fiecare unitate de învățământ 

preuniversitar de stat și îl comunică unităților de învățământ până la începutul fiecărui 

an școlar. 

     

                  Nr. 28556/15.10.2021 

                  Dosar nr. IX.B/1 
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În aplicarea acestor prevederi legale, prin Hotărârea Consiliului de Administrație 

nr.57/24.09.2021, Inspectoratul Școlar Județean Mureș a stabilit numărul membrilor 

pentru consiliile de administrație ale celor trei centre de educație incluzivă din județ, 

astfel: 

 pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1 Târgu Mureș și Centrul Școlar de 

Educație Incluzivă nr.3 Reghin - 13 membri; 

 pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 1 Târgu Mureș - 9 membri. 

Conform prevederilor art.5 din metodologie la începutul fiecărui an, consiliul de 

administrație în exercițiu hotărăște declanșarea procedurii de constituire a noului 

consiliu de administrație. 

În acest sens și având în vedere că în acest moment, Consiliul Județean Mureș are un 

singur reprezentant în consiliile de administrație ale fiecărei unități de învățământ 

special, s-a solicitat completarea numărului de membrii desemnați de către Consiliul 

Județean Mureș, conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 57/24.09.2021 a 

Inspectoratului Școlar Județean Mureș.  

Desemnarea reprezentanților consiliului județean se face, potrivit art. 7 din metodologie, 

prin hotărâre a consiliului județean. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activități autorității publice 

județene, arătăm că potrivit prevederilor art. 173, alin. (1), lit. „d”, coroborate cu cele 

ale alin. (5), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul județean 

în exercitarea atribuțiilor privind gestionarea serviciilor publice de interes județean 

asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 

serviciilor publice de interes județean privind educația. 

Menționăm că, la întocmirea proiectului de hotărâre s-au avut în vedere prevederile 

art.81-82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificările și completările ulterioare. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, în considerarea prevederilor legale la care am 

făcut mai sus referire, apreciem că proiectul de hotărâre privind desemnarea 

reprezentanților Consiliului Județean Mureș în consiliile de administrație ale centrelor 

școlare de educație incluzivă din județul Mureș, îndeplinește condițiile legale pentru a fi 

supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș, ulterior avizării de către 

comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art.136, alin. (4) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Șef Serviciu 

Adriana Farkas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Kakasi Andras/2 ex. 
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