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H O T Ă R Â R E A   NR.____  
din_____________________2012 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Mureş în consiliile de 
administraţie ale Centrelor Şcolare pentru Educaţie Incluzivă 

 
 
 

 Consiliul Judeţean Mureş, 

 Având în vedere expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr. 14740 din 

23.08.2012, cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Mureş în 

consiliile de administraţie ale Centrelor Şcolare pentru Educaţie Incluzivă, precum şi adresa 

Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1 Tîrgu Mureş, nr.1276/26.07.2012,  

 În conformitate cu prevederile art.96, din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/05.01.2011, cu modificările şi completările ulterioare,  

 Potrivit prevederilor art.33, alin.(1) din Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 

4925/2005, pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În temeiul prevederilor art. 97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 h o t ă r ă ş t e :  

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

Administraţie ale Centrelor Şcolare pentru Educaţie Incluzivă, după cum urmează: 

 Radu Doina Teodora - la centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1 Târgu Mureş; 

 Covaci Gabriela - la centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.2 Târgu Mureş; 

 Petruţa-Oroian Lucian - la centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.3 Reghin. 

 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş şi 

reprezentanţilor în consiliile de administraţie nominalizaţi la art.1. 

 
 

     P R E Ş E D I N T E,  
                        AVIZAT PENTRU LEGALITATE    

         Ciprian Dobre                       SECRETAR,  
 

                          Aurelian-Paul Cosma 
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 Potrivit prevederilor art.96 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare, „Unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică 

sunt conduse de consiliile de administraţie, de directori şi de directori adjuncţi, după caz. 

În exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliile de administraţie şi directorii conlucrează cu 

consiliul profesoral, cu comitetul de părinţi şi cu autorităţile administraţiei publice locale.  

 Prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4925/2005, cu modificările şi 

completările ulterioare a fost aprobat Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

 Potrivit prevederilor art.33 din regulamentul mai sus amintit „ Consiliul de 

administraţie cu structura minimă de 9 membri are următoarea componenţă: 

director, director adjunct/cadru didactic, 3 reprezentanţi ai cadrelor didactice aleşi 

de consiliul profesoral, un reprezentant al consiliului local, un reprezentant al 

primarului, un părinte, un reprezentant al operatorului economic sau, după caz, încă 

un părinte.” 

 Consiliul Judeţean Mureş, prin HCJM nr.151/29.10.2009 şi respectiv 

nr.137/27.10.2011 a nominalizat, în conformitate cu normele legale în vigoare la 

momentul respectiv, câte doi reprezentanţi în consiliile de administraţie ale celor trei  

Centre Şcolare pentru Educaţie Incluzivă din judeţ, funcţionari publici din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş. 

 Având în vedere modificările legislative intervenite,  la momentul actual Consiliul 

Judeţean Mureş trebuie să nominalizeze un singur reprezentant în aceste organisme de 

conducere, fapt solicitat de Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1 Tîrgu Mureş, cu 

adresa nr.1276/26.07.2012. 

 Având în vedere cele de mai sus, se supune spre aprobarea proiectul de hotărâre 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Mureş în consiliile de 

administraţie ale Centrelor Şcolare pentru Educaţie Incluzivă. 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

Ciprian Dobre 
 
 
 

EP/2.ex. 
 
 



 

 



 


