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HOTĂRÂREA   NR.____  
din 20 decembrie 2012 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş  
în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş 

 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş,  
 Având în vedere expunerea de motive nr. 22723 din 13.XII.2012, la proiectul de 
hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul 

Consultativ al Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş, 
 Luând în considerare adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş nr.8298/2012, 
prin care se solicită desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Mureş în 

consiliul consultativ din cadrul acestei instituţii, 
 Potrivit prevederilor art.95 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 În aplicarea prevederilor art.9, alin.(1) din Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului nr. 5530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, 
 În temeiul dispoziţiilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 
hotărăşte:  

 
 

 Art.1. Doamna Farkas Adriana, consilier juridic la Direcţia Juridică şi Administraţie 
Publică din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, se desemnează ca 

reprezentant al Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Mureş. 
 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş şi 

persoanei nominalizate la art.1 din prezenta hotărâre. 
  
 

 
         PREŞEDINTE  

                      AVIZAT PENTRU LEGALITATE    

         Ciprian Dobre                    SECRETAR  
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EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean 
Mureş în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş 

 

 
 

 Potrivit prevederilor art. 95 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, în 

cadrul Inspectoratelor şcolare judeţene funcţionează un consiliu de administraţie şi un 

consiliu consultativ. Funcţionarea acestora organisme este reglementată prin regulament 

propriu, elaborat şi aprobat de consiliul de administraţie, conform regulamentului-cadru 

aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. 

 Prin Ordinului nr. 5530/2011, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

a aprobat Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare. Prin 

anexa 2 a actului normativ mai sus menţionat a fost aprobat Regulamentul-cadru privind 

organizarea şi funcţionarea consiliului consultativ al inspectoratului şcolar. 

 Potrivit art. 9 alin. (1) din Ordinul nr. 5530/2011, „Consiliul consultativ al 

inspectoratului şcolar, are un număr impar de membri, maximum 31, din care fac parte de 

drept: inspectorul şcolar general, inspectorii şcolari generali adjuncţi, directori de unităţi 

de învăţământ şi cadre didactice de prestigiu, propuşi de către consiliile consultative pe 

discipline şi aleşi prin vot de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, 

reprezentanţi ai părinţilor, ai autorităţilor locale, ai comunităţilor religioase şi ai 

operatorilor economici.” 

 În baza prevederilor legale mai sus amintite, prin adresa nr.8298/2012, 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş ne-a solicitat desemnarea unui reprezentant al 

Consiliului Judeţean Mureş în consiliul consultativ al acestei instituţii. 

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

privind desemnarea doamnei Farkas Adriana, ca reprezentant al Consiliului Judeţean 

Mureş în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Ciprian Dobre 

 

 

 
Întocmit: Consilier - Petruţa Oroian Lucian 

Verificat: Şef serviciu – Elena Popa 

1 ex. 

 

 

 



 

 


