
  ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 80 
 

Din 23.09.2021 
 
Privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi in consiliile 
de administraţie ale unităţilor de învăţământ de pe raza comunei Iveşti, judeţul Galati 
 

Inițiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judetul Galaţi; 
Nr de înregistrare şi data depunerii proiectului:  6508 din  15.09.2021 

  
Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 

23.09.2021; 
 Având în vedere Referatul de aprobare a d-lui Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, 
judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr. 6508 din 15.09.2021. 
 Având în vedere Raportul de specialitate intocmit  de compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi, inregistrat sub nr. 6544 din  
16.09.2021; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.1, pentru agricultură, activităţi economico-
financiare ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.2, pentru amenajarea teritoriului şi 
urbanism, protecţia mediului şi turism, ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.3, pentru activităţi social – culturale, culte, 
învăţământ, tineret și sport ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.4, pentru muncă şi protecţie socială, 
protecţie copii, sănătate și familie ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.5, pentru minorități, validare, juridică şi de 
disciplină ; 
 Având în vedere prevederile art.129 alin.(2) lit.„d”, alin.(7) lit„a” din O.U.G.nr.57/2019, privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art.4 alin.(1) lit.„a” şi lit.„b” din Metodologia-cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 
Ordinul nr.5154/2021; 
 Având în vedere prevederile art.96 alin.(2) lit.”a” şi lit.”b” din Legea nr.1/2011, a educaţiei 
naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza art.139 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1.- Incepând cu data prezentei, se desemnează reprezentanţii Consiliului local al 
comunei Ivești, județul Galați în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ de pe raza 
comunei Iveşti, judeţul Galaţi, după cum urmează: 
 

a) Școala Profesională „Hortensia Papadat Bengescu Iveşti”:  
1. domnul Mitu Mihai - viceprimar; 

 



b) Şcoala Gimnazială „V.I.Popa” Iveşti :  
1. doamna David Garofița – consilier local; 
2. domnul  Pavel Gheorghe– consilier local; 

 
c) Şcoala Gimnazială „Negoiţă Dănăilă” Buceşti 

1. domnul Brăilescu Petru – consilier local 
2. domnul Dolea Ion – consilier local. 

 
 Art.2.- Secretarul general al comunei Ivești, județul Galați va comunica prezenta hotărâre 
celor interesați. 
 
 
 
  PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,   Contrasemnează, 
 
        SECRETAR GENERAL, 
 
  Brăilescu Petru    Toma Zanfirica  
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilieri în funcţie: 17           Consilieri prezenţi:  15 
Număr voturi înregistrate: Pentru= 15 ;  Împotrivă = 0;  Abţineri = 0 





 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R , 
Nr.6508 din 15.09.2021 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
La proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Iveşti, 
judeţul Galaţi in consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ de pe raza comunei Iveşti, 
judeţul Galaţi 

  
 Potrivit prevederilor art.96, alin.(1) din Legea nr.1/2011, a educaţiei naţionale, cu 
modificarile si completarile 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”. 

Art.96, al.(2) lit.”a” şi lit.”b” din lege precizează că: În unităţile de învăţământ consiliul de 
administraţie este constituit, astfel: 
a) în cazul unităţilor de învăţământ de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, consiliul de 
administraţie este format din 7 membri, cu următoarea componenţă: 3 cadre didactice, inclusiv 
directorul; 2 reprezentanţi ai părinţilor; primarul sau un reprezentant al primarului; un reprezentant 
al consiliului local. Directorul este membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă 
cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă. Prevederile prezentului articol se aplică în 
mod corespunzător şi pentru învăţământul preşcolar şi primar; 
 
    b) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 9 membri, dintre aceştia 4 sunt cadre 
didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanţi ai consiliului local şi 2 
reprezentanţi ai părinţilor. Directorul este membru de drept al consiliului de administraţie din cota 
aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă; 
 Propun desemnarea consilierilor locali ca reprezentanţi ai Consiliului local pentru cele trei 
şcoli din comuna Ivesti: 
a. Pentru Școala Profesională „Hortensia Papadat Bengescu”, 1 consilier local- dl.Mitu Mihai; 
b. Pentru Şcoala Gimnazială „Victor Ion Popa” Iveşti, 2 consilieri locali: d-na David Garofița și 
dl.Pavel Gheorghe. 
c. Pentru Şcoala Gimnazială „Negoita Danaila” Bucesti, 2 consilieri locali: dl.Brăilescu Petru și 
dl.Dolea Ion. 
 Faţă de cele arătate şi faţă de solicitarile unităţilor de învăţământ de pe raza comunei Iveşti, 
propun adoptarea hotărării privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Iveşti, 
judeţul Galaţi in consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ de pe raza comunei Iveşti, 
judeţul Galaţi, in ședința extraordinară din 23 septembrie 2021. 
 
      P R I M A R , 
      Gheoca Maricel  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R , 
Compartimentul Administrator Public 
Nr.6544 din 15.09.2021 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

La proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei 

Iveşti, judeţul Galaţi in consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ de pe raza 

comunei Iveşti, judeţul Galaţi 

  Prezentul raport de specialitate este întocmit în conformitate cu dispoziţiile art.136 

alin.(1) din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

  Proiectul de hotărâre prezentat de către iniţiator are în vedere desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi in consiliile de administraţie 

ale unităţilor de învăţământ de pe raza comunei Iveşti, judeţul Galaţi. 

  Având în vedere prevederile: 

-  art.96 alin.(2) lit.”a” şi lit.”b” din Legea nr.1/2011, a educaţiei naţionale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art.4 alin.(1) lit.„a” şi lit.„b” din Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliilor de 

administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul nr.5154/2021, 

in componenţa consiliilor de administraţie ale unităţilor de invatamant intră şi unul respectiv 

doi reprezentanti ai consiliului local. 

 Consiliul local are competenţa de a analiza şi aproba proiectul de hotărâre prezentat 

în şedinţa extraordinară din 23.09.2021, in conformitate cu prevederile art.129 alin.(7) lit. “a”, 

din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi 

ale art. 96, alin.(2) lit.”a” şi lit.”b” din Legea nr.1/2011, a educaţiei naţionale. 

  

 
          ADMINISTRATOR PUBLIC,  
 
                 Cons.jr.Băraru Oana-Giorgiana 


