
  

 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre cu privire la: desemnarea reprezentanților Consiliului 
Județean Olt ca membri în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru 

Educație Incluzivă Balș, pentru anul școlar 2019-2020 
 

Prin proiectul de hotărâre se propune desemnarea reprezentanților 
Consiliului Județean Olt, respectiv doamna MATEI Mariana și domnul 
POSTELINCU Dorin-Teodor, consilieri județeni, ca membri în Consiliul de 
Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș, pentru anul școlar 
2019-2020. 

În concordanță cu prevederile art.12 alin.(1), alin.(6) și alin.(7) din Legea 
educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, statul susține 
antepreșcolarii, preșcolarii, elevii și studenții cu probleme și nevoi sociale, precum și pe 
aceia cu cerințe educaționale speciale. 

În România statul garantează dreptul la educație al tuturor persoanelor cu cerințe 
educaționale speciale. Învățământul special și special integrat sunt parte componentă a 
sistemului național de învățământ preuniversitar.  

Cele două componente de învățământ respectiv, învățământul special și special 
integrat reprezintă o formă de instruire școlară diferențiată, adaptată, precum și o formă 
de asistență educațională, socială și medicală complexă, destinată persoanelor cu 
cerințe educaționale speciale. 

Din analiza prevederilor art.96 alin.(1) din Legea educației naționale nr.1/2011, 
cu modificările și completările ulterioare, rezultă în mod expres că unitățile de învățământ 
preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administrație, de 
directori și de directori adjuncți, după caz. În exercitarea atribuțiilor ce le revin, consiliile 
de administrație și directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinți și 
cu autoritățile administrației publice locale.  

În conformitate cu prevederile alin.(7) al art. 96 din Legea educației naționale 
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de administrație are 
următoarele atribuții principale:  

a) adoptă proiectul de buget şi avizează execuția bugetară la nivelul unității de 
învățământ; 

b) aprobă planul de dezvoltare instituțională elaborat de directorul unității de 
învățământ; 

c) aprobă curriculumul la decizia școlii, la propunerea consiliului profesoral; 
d) stabilește poziția școlii în relațiile cu terți;  
e) Abrogată prin punctul 25. din Ordonanță de urgență nr.49/2014 începând cu 

30.06.2014. 
f) aprobă planul de încadrare cu personal didactic și didactic auxiliar, precum și 

schema de personal nedidactic;  
g) aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la propunerea 

consiliului profesoral;  
h) sancționează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, 

conform legii;  
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i) aprobă comisiile de concurs și validează rezultatul concursurilor;  
j) aprobă orarul unității de învățământ;  
k) își asumă răspunderea publică pentru performanțele unității de învățământ, alături de 

director;  
l) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin ordine şi metodologii ale ministrului educației, 

cercetării, tineretului și sportului, respectiv ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și 
Sportului.  

 
Conform prevederilor art.94 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, prin Ordinul Ministrului Educației Naționale 
nr.4619/2014, a fost aprobată Metodologia-cadru de organizare și funcționare a 
consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, care a fost 
modificată și completată prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr.4621/2015 și 
prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.3160/2017. 

În concordanță cu prevederile art.3 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, inspectoratul școlar, în raport cu rețeaua școlară, mărimea și specificul 
fiecărei unități de învățământ, stabilește prin hotărâre a consiliului de administrație, cu 
respectarea prevederilor prezentei metodologii, 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. 

Conform prevederilor art.4 alin.(2) 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 unitățile de învățământ special de stat, consiliul de administrație 
este organul de conducere și este constituit din 7, 9 sau 13 membri. 

Potrivit dispozițiilor art.5 alin.(1), alin.(2) lit.a) și lit.c) și alin.(3) 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, la începutul fiecărui an școlar, dar nu mai târziu de 
data începerii cursurilor, consiliul de administrație în exercițiu hotărăște declanșarea 
procedurii de constituire a noului consiliu de administrație. 

În vederea constituirii noului consiliu de administrație, în acord cu prevederile art.4, 
directorul unității de învățământ  solicită, în scris, consiliului local, primarului, respectiv 
consiliului județean, președintelui consiliului județean, în cazul învățământului special, 
operatorului economic/operatorilor economici sau consiliului reprezentativ al operatorilor 
economici, în cazul unităţilor de învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional şi 
tehnic şi al unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică care şcolarizează 
exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere majoritară a învăţământului dual, 
consiliului reprezentativ al părinților, precum și consiliului elevilor desemnarea 
reprezentanților, în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării. În cazul unităților de 
învățământ în care există clase cu învățământ în limba maternă, directorul va solicita 
consiliului reprezentativ al părinților să desemneze şi un reprezentant al părinților 
elevilor care învață la clasele cu învățământ în limba maternă. În mod similar se 
procedează şi în unitățile de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale în 
cadrul cărora funcționează şi clase cu predare în limba română.  

După ce membrii consiliului de administrație au fost aleși sau desemnați conform procedurii 
menționate în metodologie, directorul unității de învățământ emite decizia de constituire a 
consiliului de administraţie pentru anul şcolar în curs, o comunică membrilor şi 
observatorilor şi o afişează, la loc vizibil, la sediul unităţii de învăţământ, precum şi în 
toate structurile acesteia. 

La data emiterii de către director a deciziei de constituire a noului consiliu de 
administrație se dizolvă de drept consiliul de administrație care a funcționat anterior. 

Prin adresa nr.2242/13.09.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.10273/16.09.2019, Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș a solicitat 



desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt care vor face parte din Consiliul de 
Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș, în anul 2019-2020. 

Conform Anexei la Hotărârea Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar 
Județean Olt nr.573/05.09.2019, pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Balș a 
fost stabilit un număr de 9 membri ai consiliului de administrație. 

Potrivit dispozițiilor art.4 alin.(2) lit. b) 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 cazul în care consiliul de administrație este format din 9 membri, 
dintre aceștia 4 sunt cadre didactice; președintele consiliului județean sau un 
reprezentant al acestuia; 2 reprezentanți ai consiliului județean și 2 reprezentanți ai 
părinților. Directorul unității de învățământ este membru de drept al consiliului de 
administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învățământ respectivă. 

Conform prevederilor art.7 alin.(1) lit. b) și alin.(2) 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, reprezentanții consiliului judeţean în consiliile de 
administraţie ale unităţilor de învăţământ special de stat sunt desemnaţi de acesta. 

Potrivit dispozițiilor art.7 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, 
calitatea de membru al consiliului de administraţie este incompatibilă cu:  

a) calitatea de membri în acelaşi consiliu de administraţie a soţului, soţiei, fiului, fiicei, 
rudelor şi afinilor până la gradul IV inclusiv;  

b) primirea unei sancţiuni disciplinare în ultimii 3 ani;  
c) condamnarea penală. 

Facem mențiunea că până la data adoptării hotărârii Consiliului Județean Olt, persoanele 

propuse ca membri în Consiliul de Administrație trebuie să facă dovada faptului că nu se află în 

situațiile de incompatibilitate expuse mai sus. 

Având în vedere: 
- Adresa Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș nr.2242/13.09.2019 

înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.10273/16.09.2019; 
- prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar 

Județean Olt nr.573/05.09.2019 referitoare la aprobarea numărului de membri din Consiliile de 
Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat – an școlar 2019-2020; 

- 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, 

 
propun desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt, respectiv doamna 

MATEI Mariana și domnul POSTELINCU Dorin-Teodor, consilieri județeni, ca membri în 
Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș, pentru anul 
școlar 2019-2020. 

Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale și propun 

aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 

INIŢIATOR, 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU 
 



  

HOTĂRÂRE    
- PROIECT- 

 
cu privire la: desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în 

Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă 
Balș, pentru anul școlar 2019-2020 

 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.10414/18.09.2019 cu privire la Proiectul de hotărâre 
nr.10415/18.09.2019; 

- Adresa Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș nr.2242/13.09.2019 înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr.10273/16.09.2019; 

- prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Olt 
nr.573/05.09.2019 referitoare la aprobarea numărului de membri din Consiliile de 
Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat – an școlar 2019-2020;  

- 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.173 alin.(1) lit.f), art.182 alin.(1) și (4) coroborat cu art.139 

alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

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

Mariana și domnul POSTELNICU Dorin-Teodor, consilieri județeni, ca membri în Consiliul 
de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș, pentru anul școlar 2019-
2020. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își încetează 
aplicabilitatea. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică doamnei MATEI Mariana și domnului POSTELNICU 
Dorin-Teodor, Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă 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. 

 
INIŢIATOR, 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT  
Marius OPRESCU 

 
 

                                                                                             AVIZAT, 
                                                                                             Secretar al județului 

                                                                                                               Marinela-Elena ILIE 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                                                 
Serviciul Resurse Umane                                                                                      
și Managementul Unităților Sanitare                                                 
Nr.10420/18.09.2018 
 

R A P O R T 
 

la proiectul de hotărâre cu privire la: desemnarea reprezentanților Consiliului Județean 
Olt ca membri în Consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă 

Balș, pentru anul școlar 2019-2020 
 

În concordanță cu prevederile art.12 alin.(1), alin.(6) și alin.(7) din Legea 
educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, statul 
susține antepreșcolarii, preșcolarii, elevii și studenții cu probleme și nevoi sociale, 
precum și pe aceia cu cerințe educaționale speciale. 

În România statul garantează dreptul la educație al tuturor persoanelor cu 
cerințe educaționale speciale. Învățământul special și special integrat sunt parte 
componentă a sistemului național de învățământ preuniversitar.  

Cele două componente de învățământ respectiv, învățământul special și 
special integrat reprezintă o formă de instruire școlară diferențiată, adaptată, 
precum și o formă de asistență educațională, socială și medicală complexă, 
destinată persoanelor cu cerințe educaționale speciale. 

Din analiza prevederilor art.96 alin.(1) din Legea educației naționale 
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, rezultă în mod expres că 
unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de 
consiliile de administrație, de directori și de directori adjuncți, după caz. În 
exercitarea atribuțiilor ce le revin, consiliile de administrație și directorii conlucrează 
cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinți și cu autoritățile administrației publice 
locale.  

În conformitate cu prevederile alin.(7) al art. 96 din Legea educației 
naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de 
administrație are următoarele atribuții principale:  

a) adoptă proiectul de buget şi avizează execuția bugetară la nivelul unității de 
învățământ; 

b) aprobă planul de dezvoltare instituțională elaborat de directorul unității de 
învățământ; 

c) aprobă curriculumul la decizia școlii, la propunerea consiliului profesoral; 
d) stabilește poziția școlii în relațiile cu terți;  
e) Abrogată prin punctul 25. din Ordonanță de urgență nr.49/2014 începând cu 

30.06.2014. 
f) aprobă planul de încadrare cu personal didactic și didactic auxiliar, precum și 

schema de personal nedidactic;  
g) aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la 

propunerea consiliului profesoral;  
h) sancționează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor 

didactice, conform legii;  
i) aprobă comisiile de concurs și validează rezultatul concursurilor;  
j) aprobă orarul unității de învățământ;  
k) își asumă răspunderea publică pentru performanțele unității de învățământ, 

alături de director;  
l) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin ordine şi metodologii ale ministrului 

educației, cercetării, tineretului și sportului, respectiv ale Ministerului 
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.  
Conform prevederilor art.94 alin.(2) din Legea educației naționale   

nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, prin Ordinul Ministrului 
Educației Naționale nr.4619/2014, a fost aprobată Metodologia-cadru de  



organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ 
preuniversitar, care a fost modificată și completată prin Ordinul Ministrului Educației și 
Cercetării Științifice nr.4621/2015 și prin Ordinul Ministrului Educației Naționale 
nr.3160/2017. 

În concordanță cu prevederile art.3 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, inspectoratul școlar, în raport cu rețeaua școlară, mărimea și 
specificul fiecărei unități de învățământ, stabilește prin hotărâre a consiliului de 
administrație, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii, 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. 

Conform prevederilor art.4 alin.(2) 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 unitățile de învățământ special de stat, consiliul de 
administrație este organul de conducere și este constituit din 7, 9 sau 13 membri. 

Potrivit dispozițiilor art.5 alin.(1), alin.(2) lit.a) și lit.c) și alin.(3) 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, la începutul fiecărui an școlar, 
dar nu mai târziu de data începerii cursurilor, consiliul de administrație în exercițiu 
hotărăște declanșarea procedurii de constituire a noului consiliu de administrație. 

În vederea constituirii noului consiliu de administrație, în acord cu prevederile 
art.4, directorul unității de învățământ  solicită, în scris, consiliului local, primarului, 
respectiv consiliului județean, președintelui consiliului județean, în cazul 
învățământului special, operatorului economic/operatorilor economici sau consiliului 
reprezentativ al operatorilor economici, în cazul unităţilor de învăţământ care şcolarizează 
în învăţământul profesional şi tehnic şi al unităţilor de învăţământ preuniversitar cu 
personalitate juridică care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic cu o 
pondere majoritară a învăţământului dual, consiliului reprezentativ al părinților, precum 
și consiliului elevilor desemnarea reprezentanților, în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data solicitării. În cazul unităților de învățământ în care există clase cu 
învățământ în limba maternă, directorul va solicita consiliului reprezentativ al 
părinților să desemneze şi un reprezentant al părinților elevilor care învață la clasele 
cu învățământ în limba maternă. În mod similar se procedează şi în unitățile de 
învățământ cu predare în limbile minorităților naționale în cadrul cărora 
funcționează şi clase cu predare în limba română.  

După ce membrii consiliului de administrație au fost aleși sau desemnați conform 

procedurii menționate în metodologie, directorul unității de învățământ emite decizia 
de constituire a consiliului de administraţie pentru anul şcolar în curs, o 
comunică membrilor şi observatorilor şi o afişează, la loc vizibil, la sediul 
unităţii de învăţământ, precum şi în toate structurile acesteia. 

La data emiterii de către director a deciziei de constituire a noului consiliu de 
administrație se dizolvă de drept consiliul de administrație care a funcționat 
anterior. 

Prin adresa nr.2242/13.09.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.10273/16.09.2019, Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș a solicitat 
desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt care vor face parte din 
Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș, în anul 
2019-2020. 

Conform Anexei la Hotărârea Consiliului de Administrație al Inspectoratului 
Școlar Județean Olt nr.573/05.09.2019, pentru Centrul Școlar pentru Educație 
Incluzivă Balș a fost stabilit un număr de 9 membri ai consiliului de administrație. 

Potrivit dispozițiilor art.4 alin.(2) lit. b) 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 cazul în care consiliul de administrație este format din 9 
membri, dintre aceștia 4 sunt cadre didactice; președintele consiliului județean sau 
un reprezentant al acestuia; 2 reprezentanți ai consiliului județean și 2 reprezentanți 
ai părinților. Directorul unității de învățământ este membru de drept al consiliului de 
administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învățământ 
respectivă. 

Conform prevederilor art.7 alin.(1) lit. b) și alin.(2) 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, reprezentanții consiliului judeţean în consiliile 
de administraţie ale unităţilor de învăţământ special de stat sunt desemnaţi de 
acesta. 

Potrivit dispozițiilor art.7 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, calitatea de membru al consiliului de administraţie este 
incompatibilă cu:  

a) calitatea de membri în acelaşi consiliu de administraţie a soţului, soţiei, fiului, fiicei, 
rudelor şi afinilor până la gradul IV inclusiv;  

b) primirea unei sancţiuni disciplinare în ultimii 3 ani;  
c) condamnarea penală. 

Facem mențiunea că până la data adoptării hotărârii Consiliului Județean Olt, 
persoanele propuse ca membri în Consiliul de Administrație trebuie să facă dovada faptului 
că nu se află în situațiile de incompatibilitate expuse mai sus. 

Având în vedere: 
- Adresa Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș nr.2242/13.09.2019 

înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.10273/16.09.2019; 
- prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar 

Județean Olt nr.573/05.09.2019 referitoare la aprobarea numărului de membri din 
Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat – an școlar 
2019-2020; 

- 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, 

 
propunem desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt, respectiv 

doamna MATEI Mariana și domnul POSTELINCU Dorin-Teodor, consilieri județeni, ca 
membri în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș, 
pentru anul școlar 2019-2020. 

Proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile prevăzute de lege.                             

      
                 ŞEF SERVICIU,                                                                ŞEF SERVICIU, 
       Serviciul Juridic – Contencios                                       Serviciul Resurse Umane și  
            Ana-Venera ŞTEFĂNESCU                                  Managementul Unităților Sanitare 
                                                                                                               Laura BOCAI 


