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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 2016 - 2017

-

-

-

Având în vedere:
Expunerea de motive nr.9478/13.09.2016 cu privire la proiectul de hotărâre nr.
9479/13.09.2016;
raportul nr. 9480/13.09.2016 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt;
raportul nr.10020/28.09.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi
Sportive şi de Agrement;
raportul nr.10033/28.09.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate Ştiinţifică,
Sănătate, Familie, Protecţie Copii şi Culte;
raportul nr.10079/28.09.2016 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii
Publice şi Comerţ;
Adresa Centrului Școlar Pentru Educație Incluzivă Balș nr.1370/01.09.2016,
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.9044/01.09.2016;
prevederile Hotărârii nr.3/05.09.2016 a Inspectoratului Școlar Județean Olt referitoare
la stabilirea numărului de membri ai consiliilor de administrație pentru fiecare unitate de
învățământ preuniversitar din județul Olt, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub
nr.9215/06.09.2016;
prevederile Hotărârii Consiliului Local Balș nr.4/28.01.2016 referitoare la aprobarea
rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular la nivelul unității administrativ
– teritoriale, orașul Balș, județul Olt, pentru anul școlar 2016 - 2017, înregistrată la
Consiliul Județean Olt sub nr.9310/08.09.2016;
prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.97/24.06.2016 cu privire la
constituirea Consiliului Județean Olt rezultat în urma alegerilor locale din 05 iunie 2016;
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.c) 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, modificată și completată prin Ordinul
Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr.4621/2015,
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, domnul
POSTELNICU Dorin - Teodor și doamna MATEI Mariana - consilieri județeni, ca
membri în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar Pentru Educație Incluzivă
Balș, pentru anul școlar 2016 - 2017.
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își
încetează aplicabilitatea.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică domnului POSTELNICU Dorin - Teodor,
doamnei MATEI Mariana, 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 și Instituției Prefectului – Județul Olt.

PREŞEDINTE
Marius OPRESCU

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar al Judeţului
Gabriel BULETEANU
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 de voturi ,,pentru” si 2 abțineri.

