
Referat de aprobare 
la Proiectul de hotărâre cu privire la desemnare reprezentant al Consiliului Județean Olt în 

Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Olt 
 

              Proiectul de hotărâre cu privire la desemnare reprezentant al Consiliului Județean Olt în 
Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Olt, a fost întocmit având în vedere 
următoarele: 

− adresa Inspectoratului Școlar Județean Olt nr.10261/10.10.2019 înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr.11470/11.10.2019; 

− prevederile art.1 și art.95 alin.(3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 

− prevederile art.1, art.2, art.7 alin.(5) și art.9 alin.(1) din Regulamentul-cadru de organizare 
şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5530/2011, modificat și completat prin Ordinul 
Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr.3400/2015; 

− prevederile art.1 și art.3 – 8 din Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea 
consiliului consultativ al inspectoratului şcolar înscris în Anexa nr.2 la Regulamentul-
cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, aprobat prin Ordinul 
Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5530/2011 modificat și 
completat prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr.3400/2015; 

− prevederile art.94 alin.(21) lit.b) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în 
mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 
 

I.CADRUL GENERAL AL ORGANIZĂRII ȘI FUNCȚIONĂRII INSPECTORATULUI 
ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT 

 
Potrivit prevederilor art.1 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a 

inspectoratelor şcolare, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului nr. 5530/2011, modificat și completat prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice nr.3400/2015, inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului 
Bucureşti, denumite în continuare inspectorat şcolar, sunt servicii publice deconcentrate ale 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului care se organizează la nivelul 
judeţului/municipiului Bucureşti şi care acţionează pentru realizarea obiectivelor sistemului de 
învăţământ, prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, în domeniul învăţământului 
preuniversitar.  

Potrivit prevederilor art.2 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a 
inspectoratelor şcolare, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului nr. 5530/2011 modificat și completat prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice nr.3400/2015, inspectoratul şcolar îşi desfăşoară întreaga activitate pe baza prevederilor 
Legii nr. 1/2011 şi a actelor administrative cu caracter normativ ce decurg din executarea prevederilor 
legii sus-menţionate, a ordinelor şi instrucţiunilor elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului.  
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
 

 

 

 

 

 

         Nr.13139/21.11.2019 



          Potrivit prevederilor art.7 alin.(5) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a 
inspectoratelor şcolare, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului nr. 5530/2011, modificat și completat prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice nr.3400/2015, inspectoratul şcolar are un consiliu de administraţie şi un consiliu 
consultativ.  

Prin Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, este asigurat 
cadrul pentru exercitarea sub autoritatea statului român a dreptului fundamental la învăţătură pe tot 
parcursul vieţii. Legea reglementează structura, funcţiile, organizarea şi funcţionarea sistemului 
naţional de învăţământ de stat, particular şi confesional. 

Potrivit art.95 alin.(3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare, inspectoratul şcolar are un consiliu de administraţie şi un consiliu consultativ. Funcţionarea 
acestora se realizează în baza unui regulament propriu, elaborat şi aprobat de consiliul de administraţie, 
conform regulamentului-cadru aprobat prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.  

 
I. CONSILIUL CONSULTATIV AL INSPECTORATULUI ŞCOLAR 

(componență, organizare, atribuții) 
 

Potrivit prevederilor art.1 din Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea consiliului 
consultativ al inspectoratului şcolar înscris în Anexa nr.2 la Regulamentul-cadru de organizare şi 
funcţionare a inspectoratelor şcolare, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului nr. 5530/2011, modificat și completat prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi 
Cercetării Ştiinţifice nr.3400/2015, consiliul consultativ al inspectoratului şcolar, denumit în continuare 
consiliu consultativ, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 
1/2011.  

Potrivit prevederilor art.3 din Regulament coroborat cu prevederile art.9 alin.(1) din 
Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, consiliul consultativ este 
alcătuit dintr-un număr impar de membri, maximum 31, din care fac parte:   

   a) inspectorul şcolar general;   
   b) inspectori şcolari generali adjuncţi;   
   c) inspectori şcolari;   
   d) directori/directori adjuncţi de unităţi de învăţământ;   
   e) cadre didactice de prestigiu, propuse de către consiliile consultative de specialitate de la nivelul 
inspectoratului şcolar;   
   f) reprezentanţi ai părinţilor, propuşi de către asociaţiile de părinţi;   
   g) reprezentanţi ai autorităţilor locale/judeţene;   
   h) reprezentanţi ai comunităţilor religioase;   
   i) reprezentanţi ai operatorilor economici;   
   j) un reprezentant al comitetului local de dezvoltare a parteneriatului social;   
   k) preşedintele consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti al elevilor;   
   l) alţi parteneri sociali.   
Dintre persoanele propuse, consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar alege, prin vot secret, 

pentru o perioadă de 4 ani, membrii consiliului consultativ.   
Consiliul consultativ este numit, în baza rezultatelor votului consiliului de administraţie al 

inspectoratului şcolar, prin decizie de către inspectorul şcolar general. Modificarea componenţei va fi 
reglementată de regulamentul propriu, elaborat şi aprobat de consiliul de administraţie, conform 
regulamentului-cadru. 

Potrivit prevederilor art.4 din Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea 
consiliului consultativ al inspectoratului şcolar, după constituire, consiliul consultativ, prin vot secret, 
stabileşte dintre membrii acestuia, pentru o perioadă de 4 ani:   

   (i) preşedintele;   
   (ii) secretarul, care asigură convocarea la şedinţe a membrilor acestuia şi întocmirea proceselor-
verbale. 
Potrivit prevederilor art.5 din Regulament, activitatea consiliului consultativ se desfăşoară pe baza 

unui plan elaborat anual la începutul anului şcolar. 
Consiliul consultativ se întruneşte, de regulă, semestrial sau ori de câte ori este necesar, la cererea 

preşedintelui, a inspectorului şcolar general sau a două treimi din numărul membrilor acestuia. 
Prezenţa membrilor la şedinţele consiliului consultativ este obligatorie. Şedinţele sunt statutare dacă 

sunt prezenţi cel puţin două treimi din numărul membrilor. 
Potrivit prevederilor art.6 din Regulament, dezbaterile, punctele de vedere ale participanţilor şi 

hotărârile consiliului consultativ se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului consultativ, 



care este înseriat şi numerotat de către secretarul acestuia. În funcţie de votul exprimat, membrii consiliului 
consultativ îşi asumă întreaga responsabilitate, în faţa legii, pentru hotărârile luate. 

Potrivit prevederilor art.7 din Regulament, consiliul consultativ este un organism care 
funcţionează pe lângă inspectoratul şcolar şi care este consultat asupra următoarelor aspecte:   

a) stabilirea şi punerea în aplicare a politicilor educaţionale la nivelul judeţului/municipiului 
Bucureşti;   

b) eficientizarea activităţii inspectoratului şcolar şi a unităţilor din subordine;   
c) constituirea comisiei de etică a judeţului/municipiului Bucureşti. Reprezentanţii cadrelor 

didactice în comisia de etică a judeţului/municipiului Bucureşti sunt numiţi în baza rezultatelor 
votului consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, la propunerea consiliului 
consultativ;   

d) organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ, perfecţionarea şi modernizarea 
acestuia;   

e) stabilirea planului de şcolarizare şi a reţelei şcolare;   
f) asigurarea şi dezvoltarea bazei didactico-materiale;   
g) relaţiile cu diverşi factori abilitaţi în domeniul educaţiei;   
h) acordarea de distincţii unităţilor de învăţământ şi cadrelor didactice; 
i) orice alte domenii care decurg din regulamente sau dispoziţii ale ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului.   
Potrivit prevederilor art.8 din Regulament, calitatea de membru în consiliul consultativ nu presupune 

atribuirea unei indemnizaţii de şedinţă.  
 Prin adresa nr.10261/10.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.11470/11.10.2019, Inspectoratul Școlar Județean Olt a solicitat Consiliului Județean Olt 
desemnarea unui reprezentant din cadrul instituției pentru a face parte în calitate de membru din 
Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Olt. 
 Doamna Sîrbu Aurora nu se află în stare de incompatibilitate fiind desemnată ca membru în 
Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Olt printr-un act administrativ al autorității 
deliberative, conform prevederilor art.94 alin.(21) lit.b) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul 
de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Având în vedere: 

− adresa Inspectoratului Școlar Județean Olt nr.10261/10.10.2019 înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr.11470/11.10.2019; 

− prevederile art.1 și art.95 alin.(3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 

− prevederile art.1, art.2, art.7 alin.(5) și art.9 alin.(1) din Regulamentul-cadru de organizare şi 
funcţionare a inspectoratelor şcolare, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului nr. 5530/2011, modificat și completat prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi 
Cercetării Ştiinţifice nr.3400/2015; 

− prevederile art.1 și art.3 – 8 din Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea 
consiliului consultativ al inspectoratului şcolar înscris în Anexa nr.2 la Regulamentul-cadru de 
organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5530/2011 modificat și completat prin Ordinul Ministrului 
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr.3400/2015; 

− prevederile art.94 alin.(21) lit.b) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, 
prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, 

 
propun desemnarea doamnei Sîrbu Aurora, consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul 
Administraţie Publică, Relaţii cu Consiliile Locale şi Monitorul Oficial al Judeţului din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Olt, ca reprezentant al Consiliului Județean Olt în Consiliul 
Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Olt. 

În conformitate cu prevederile din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, completată prin Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr.63/2019, propun aprobarea proiectului 
de hotărâre în forma în care a fost prezentat. 

 
INIŢIATOR 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 
Marius OPRESCU 



  

 
H O T Ă R Â R E 

- Proiect -                                                 
cu privire la desemnare reprezentant al Consiliului Județean Olt în Consiliul 

Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Olt 
 
Având în vedere: 

− Referatul de aprobare nr.13139/21.11.2019 la Proiectul de Hotărâre nr.13140/21.11.2019; 

− adresa Inspectoratului Școlar Județean Olt nr.10261/10.10.2019 înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr.11470/11.10.2019; 

− prevederile art.1 și art.95 alin.(3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 

− prevederile art.1, art.2, art.7 alin.(5) și art.9 alin.(1) din Regulamentul-cadru de organizare 
şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5530/2011, modificat și completat prin Ordinul 
Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr.3400/2015; 

− prevederile art.1 și art.3 – 8 din Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea 
consiliului consultativ al inspectoratului şcolar înscris în Anexa nr.2 la Regulamentul-
cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, aprobat prin Ordinul 
Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5530/2011 modificat și 
completat prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr.3400/2015; 

− prevederile art.94 alin.(21) lit.b) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în 
mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 
     În temeiul art.173 alin.(1) lit.f), art.182 alin.(1) și alin.(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, 
completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2019, 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 
  Art.1. Se desemnează doamna Sîrbu Aurora, consilier, clasa I, grad profesional superior la 

Serviciul Administraţie Publică, Relaţii cu Consiliile Locale şi Monitorul Oficial al Judeţului din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, ca reprezentant al Consiliului Județean Olt în 
Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Olt. 

   Art.2. Prezenta hotărâre se comunică doamnei Sîrbu Aurora, Inspectoratului Școlar 
Județean Olt 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 General al Județului 
                                                                                                         Marinela Elena ILIE 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
 

 

  Nr.13140/21.11.2019 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                                     
Serviciul Resurse Umane                                                                     
și Managementul Unităților Sanitare                                               
Nr. 13145/21.11.2019 
 
 

 
RAPORT 

referitor la Proiectul de hotărâre cu privire la desemnare reprezentant al Consiliului 
Județean Olt în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Olt 

 
I. CADRUL GENERAL AL ORGANIZĂRII ȘI FUNCȚIONĂRII 

INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT 
 

Potrivit prevederilor art.1 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a 
inspectoratelor şcolare, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului nr. 5530/2011, modificat și completat prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi 
Cercetării Ştiinţifice nr.3400/2015, inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al 
Municipiului Bucureşti, denumite în continuare inspectorat şcolar, sunt servicii publice 
deconcentrate ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului care se organizează 
la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti şi care acţionează pentru realizarea obiectivelor 
sistemului de învăţământ, prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, în domeniul 
învăţământului preuniversitar.  

Potrivit prevederilor art.2 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a 
inspectoratelor şcolare, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului nr. 5530/2011 modificat și completat prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi 

Cercetării Ştiinţifice nr.3400/2015, inspectoratul şcolar îşi desfăşoară întreaga activitate pe 

baza prevederilor Legii nr. 1/2011 şi a actelor administrative cu caracter normativ ce decurg din 
executarea prevederilor legii sus-menţionate, a ordinelor şi instrucţiunilor elaborate de Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.  

 Potrivit prevederilor art.7 alin.(5) din Regulamentul-cadru de organizare şi 
funcţionare a inspectoratelor şcolare, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5530/2011, modificat și completat prin Ordinul 

Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr.3400/2015, inspectoratul şcolar are un 

consiliu de administraţie şi un consiliu consultativ.  
Prin Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, este 

asigurat cadrul pentru exercitarea sub autoritatea statului român a dreptului fundamental la 
învăţătură pe tot parcursul vieţii. Legea reglementează structura, funcţiile, organizarea şi 
funcţionarea sistemului naţional de învăţământ de stat, particular şi confesional. 

Potrivit art.95 alin.(3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, inspectoratul şcolar are un consiliu de administraţie şi un consiliu 
consultativ. Funcţionarea acestora se realizează în baza unui regulament propriu, elaborat şi 
aprobat de consiliul de administraţie, conform regulamentului-cadru aprobat prin ordin al 
ministrului educaţiei şi cercetării.  
 

II. CONSILIUL CONSULTATIV AL INSPECTORATULUI ŞCOLAR 
(componență, organizare, atribuții) 

 
Potrivit prevederilor art.1 din Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea 

consiliului consultativ al inspectoratului şcolar înscris în Anexa nr.2 la Regulamentul-cadru 
de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, aprobat prin Ordinul Ministrului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5530/2011, modificat și completat prin 
Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr.3400/2015, consiliul consultativ al 
inspectoratului şcolar, denumit în continuare consiliu consultativ, îşi desfăşoară activitatea în 
conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.  

Potrivit prevederilor art.3 din Regulament coroborat cu prevederile art.9 alin.(1) din 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, consiliul 

consultativ este alcătuit dintr-un număr impar de membri, maximum 31, din care fac parte:   
   a) inspectorul şcolar general;   



   b) inspectori şcolari generali adjuncţi;   
   c) inspectori şcolari;   
   d) directori/directori adjuncţi de unităţi de învăţământ;   
   e) cadre didactice de prestigiu, propuse de către consiliile consultative de specialitate de la nivelul 
inspectoratului şcolar;   
   f) reprezentanţi ai părinţilor, propuşi de către asociaţiile de părinţi;   
   g) reprezentanţi ai autorităţilor locale/judeţene;   
   h) reprezentanţi ai comunităţilor religioase;   
   i) reprezentanţi ai operatorilor economici;   
   j) un reprezentant al comitetului local de dezvoltare a parteneriatului social;   
   k) preşedintele consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti al elevilor;   
   l) alţi parteneri sociali.   

Dintre persoanele propuse, consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar alege, prin vot 
secret, pentru o perioadă de 4 ani, membrii consiliului consultativ.   

Consiliul consultativ este numit, în baza rezultatelor votului consiliului de administraţie al 
inspectoratului şcolar, prin decizie de către inspectorul şcolar general. Modificarea componenţei va 
fi reglementată de regulamentul propriu, elaborat şi aprobat de consiliul de administraţie, conform 
regulamentului-cadru. 

Potrivit prevederilor art.4 din Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea 

consiliului consultativ al inspectoratului şcolar, după constituire, consiliul consultativ, prin vot 

secret, stabileşte dintre membrii acestuia, pentru o perioadă de 4 ani:   
   (i) preşedintele;   
   (ii) secretarul, care asigură convocarea la şedinţe a membrilor acestuia şi întocmirea proceselor-
verbale. 

Potrivit prevederilor art.5 din Regulament, activitatea consiliului consultativ se desfăşoară 
pe baza unui plan elaborat anual la începutul anului şcolar. 

Consiliul consultativ se întruneşte, de regulă, semestrial sau ori de câte ori este necesar, la 
cererea preşedintelui, a inspectorului şcolar general sau a două treimi din numărul membrilor 
acestuia. 

Prezenţa membrilor la şedinţele consiliului consultativ este obligatorie. Şedinţele sunt 
statutare dacă sunt prezenţi cel puţin două treimi din numărul membrilor. 

Potrivit prevederilor art.6 din Regulament, dezbaterile, punctele de vedere ale 
participanţilor şi hotărârile consiliului consultativ se consemnează în registrul de procese-verbale al 
consiliului consultativ, care este înseriat şi numerotat de către secretarul acestuia. În funcţie de votul 
exprimat, membrii consiliului consultativ îşi asumă întreaga responsabilitate, în faţa legii, pentru 
hotărârile luate. 

Potrivit prevederilor art.7 din Regulament, consiliul consultativ este un organism care 
funcţionează pe lângă inspectoratul şcolar şi care este consultat asupra următoarelor aspecte:   

a) stabilirea şi punerea în aplicare a politicilor educaţionale la nivelul judeţului/municipiului 
Bucureşti;   

b) eficientizarea activităţii inspectoratului şcolar şi a unităţilor din subordine;   
c) constituirea comisiei de etică a judeţului/municipiului Bucureşti. Reprezentanţii cadrelor 

didactice în comisia de etică a judeţului/municipiului Bucureşti sunt numiţi în baza rezultatelor 
votului consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, la propunerea consiliului 
consultativ;   

d) organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ, perfecţionarea şi modernizarea 
acestuia;   

e) stabilirea planului de şcolarizare şi a reţelei şcolare;   
f) asigurarea şi dezvoltarea bazei didactico-materiale;   
g) relaţiile cu diverşi factori abilitaţi în domeniul educaţiei;   
h) acordarea de distincţii unităţilor de învăţământ şi cadrelor didactice; 
i) orice alte domenii care decurg din regulamente sau dispoziţii ale ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului.   
Potrivit prevederilor art.8 din Regulament, calitatea de membru în consiliul consultativ nu 

presupune atribuirea unei indemnizaţii de şedinţă.  
 Prin adresa nr.10261/10.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.11470/11.10.2019, Inspectoratul Școlar Județean Olt a solicitat Consiliului Județean Olt 
desemnarea unui reprezentant din cadrul instituției pentru a face parte în calitate de membru 
din Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Olt. 



 Doamna Sîrbu Aurora nu se află în stare de incompatibilitate fiind desemnată ca 
membru în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Olt printr-un act 
administrativ al autorității deliberative, conform prevederilor art.94 alin.(21) lit.b) din Legea 
nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților 
publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 

Având în vedere: 

− adresa Inspectoratului Școlar Județean Olt nr.10261/10.10.2019 înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub nr.11470/11.10.2019; 

− prevederile art.1 și art.95 alin.(3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare; 

− prevederile art.1, art.2, art.7 alin.(5) și art.9 alin.(1) din Regulamentul-cadru de 
organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, aprobat prin Ordinul Ministrului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5530/2011, modificat și completat 
prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr.3400/2015; 

− prevederile art.1 și art.3 – 8 din Regulamentul-cadru privind organizarea şi 
funcţionarea consiliului consultativ al inspectoratului şcolar înscris în Anexa nr.2 la 
Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, aprobat 
prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5530/2011 
modificat și completat prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 
nr.3400/2015; 

− prevederile art.94 alin.(21) lit.b) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în 
mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și 
completările ulterioare, 

 
propunem desemnarea doamnei Sîrbu Aurora, consilier, clasa I, grad profesional superior la 
Serviciul Administraţie Publică, Relaţii cu Consiliile Locale şi Monitorul Oficial al Judeţului din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, ca reprezentant al Consiliului Județean Olt 
în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Olt. 

Proiectul de Hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale, motiv pentru care 

propunem aprobarea acestuia în forma prezentată. 
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