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H O T Ă R Â R E  
     

          cu privire la: desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri 
                                în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale Speciale Balș,   

pentru anul școlar 2017-2018 
 
 Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.9285/18.09.2017 cu privire la proiectul de hotărâre 

nr.9286/18.09.2017; 
- raportul Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare 

nr.9287/18.09.2017; 
- raportul nr.9577/22.09.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități 

Sportive și de Agrement; 
- raportul nr.9524/22.09.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 
- Adresa Școlii Profesionale Speciale Balș nr.703/05.09.2017, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr.8789/05.09.2017; 
- Adresa Școlii Profesionale Speciale Balș nr.753/18.09.2017, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr.9273/18.09.2017; 
- prevederile Hotărârii nr. 195/12.09.2017 a Consiliului de Administrație al Inspectoratului 

Școlar Județean Olt referitoare la aprobarea numărului de membri din consiliile de 
administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din județul Olt, înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr. 9273/18.09.2017; 

- prevederile art.12 alin.(1), alin.(6) și alin.(7), art.94 alin.(2) și art.96 alin.(1) și alin.(7) 
din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.3, art.4 alin.(2) lit. b), art.5 alin.(1), alin.(2) lit. a) și alin.(3), art.7 alin.(1) 
lit. b), alin.(2) și alin.(4) din Metodologia - cadru de organizare și funcționare a 
consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin 
Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.4619/2014, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 
 În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. f) și art. 97 alin. (1), art.98 coroborat cu 

art.45 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit. c) din Legea administrației publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art.1. Se desemnează reprezentanții Consiliului Județean Olt, respectiv doamna 

GĂLAN Valeria și domnul VĂTĂMANU Victor, consilieri județeni, ca membri în Consiliul 
de Administrație al Școlii Profesionale Speciale Balș, pentru anul școlar 2017-2018. 
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Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își încetează 
aplicabilitatea. 

 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică doamnei GĂLAN Valeria și domnului 

VĂTĂMANU Victor, Școlii Profesionale Speciale Balș în vederea aducerii la îndeplinire, 
Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Olt, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției 
Prefectului – Județul Olt. 

                                                        
 
                                                              

PREŞEDINTE 
                                                     Marius OPRESCU 
 

 
 

                                                                                       
                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                               Secretar al județului 

                                                                                                            Marinela Elena ILIE 
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    Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi „pentru” și 2 neparticipări la vot 


