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PR,OIECT DE IIOTARAN.P
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Motru in Consiliul de

Administra{ie al Colegiului Na{ional George Coqbuc qi al Liceului Tehnologic Motru

PRIMARUL MUNICIPIULUI MOTRU EC. MORE,GA COSTEL COSMIN:

Avdnd tn vedere:

George Coqbuc Motru, inregistratd sub nr. 78109.02.2022;

Tehnologic Motru, inregistratd sub nr. 77109.02.2022;

ce vor face parte din consiliile de administralie ale unitdlilor de invSl6mAnt din
municipiul Motru;

in Consiliul de administralie al Liceului Tehnologic Motru ca urrnare a demisiei
domnului Jianu Gigel;

completdrile ulterioare;

ulterioare;

funclionare a consiliului de administralie din unitdlile de invdldmAnt preuniversitar, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare;

organizarc qi funclionare a consiliului de administralie din unitalile de invdfdm6nt;

modificdrile qi completdrile ulterioare;

actelor normative, republicat5 cu modificdrile si completdrile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 139, alin.l din O.U.G.nr. 5712019 privind Codul
administrativ, cu modificirile qi completdrile ulterioare;

PROPUNE:

Art.l. Se desemneazd domnul consilier local reprezentantul Consiliului
Local Motru in Consiliul de Administralie al Colegiului Nalional George Coqbuc Motru.

Art.Z. Se desemneazl domnul consilier local reprezentantul Consiliului
Local Motru in Consiliul de Administralie al Liceului Tehnologic Motru .

Art. 3. Se modificd art. I alin. 1 punctul 3 qi punctul 4 din H.C.L. Motru nr. 134117.12.2020 ;i
vor avea urmdtorul cuprins:

. Colegiul Nalional George Cogbuc Motru - consilier local
consilier local Petrescu Ilie
consilier local Huidu Vasile

o Liceul Tehnologic Motru - consilier local
- consilier local lovan Sorin Ioan
- consilier local Huidu Vasile



Art. 3. La data adoptlrii hotardrii igi inceteaz[ aplicabilitatea orice dispozilie contrard .

Art.4. Prevederile hotdrdrii vor fi duse la indeplinire de persoanele desemnate la art.l gi de

conducerea unitaf lor de invdfdmAnt.

Art.S. Hot[r6rea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Institu]iei Prefectului, qi celor
doud unit5li de invdfimdnt.

AVIZAT PENTRU TE

EC. SECRETAR
INA

.fr

tuto

+

MAR epRt i:



I,iOIRU,sL
<^.'''NR

Z

CONSILIUL LO

t/L

Referat de aprobare
al proiectului de hotirire privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Motru in
Consiliul de Administra{ie al Colegiului Na(ional George Coqbuc Ei al Liceului Tehnologic

Motru

Prin H.C.L.nr. 134117.12.2020 s-a desemnat reprezentanlii Consiliului Local
Motru ce vor face parte din consiliile de administratie ale unitdlilor de inv[tdm0nt
din municipiul Motru .

Prin H.C.L.nr. 127101.10.2021 s-a desemnat domnul consilier local Ardeiu
R[zvan Remus reprezentantul Consiliului Local Motru in Consiliul de

administrafie al Liceului Tehnologic Motru ca urrnare a demisiei domnului Jianu
Gigel.

Avdnd in vedere cele doud demisii din consiliile de administrafie respectiv
demisia domnului Preda Florea qi demisia domnului Ardeiu R6zvan Remus la cele
doud unit6li de inv[!5mdnt , Colegiului Nalional George Coqbuc gi Liceului
Tehnologic Motru , locurile fiind vacante, se impune desemnarea unor alli
consilieri locali .

Este necesar gi modificarea art. 1 alin. I punctul 3 gi punctul 4 din H.C.L.
Motru nr. l34l 17 .12.2020.

Pentru buna funclionare a unitililor de invdldmAnt am iniliat proiectul de

hotSr6re pe care il supun spre aprobare in forma prezentatS, nominalizdrile urm6nd
sI se facd in cadrul qedinfei.

Raportul de specialitate va fi intocmit de consilier juridic Lonea Vasilica .

In tor,
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotirflre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Motru in

Consiliul de Administra(ie al Colegiului Na{ional George Co;buc qi al Liceului
Tehnologic Motru

Urmare demisiilor domnului Preda Florea qi Ardeiu Rdzvan Remus din Consiliiile de

administralie ale celor dou[ unitdli de invd!6mdnt, Colegiul Nalional George Coqbuc qi Liceul
Tehnologic Motru, domnul Primar, iniliazd proiectul de hotdrdre privind desemnarea

reprezentantilor Consiliului Local Motru in Consiliul de Administralie al Colegiului
Nalional George Coqbuc qi al Liceului Tehnologic Motru.

Analizdnd documentele depuse pr ecizez urmdtoarel e :

Labazaintocmirii proiectului de hotlr6re s-a avut in vedere:

George Cogbuc Motru, inregistratd sub nr. 78109.02.2022;

Tehnologic Motru, inregistratd sub nr. 77109.02.2022;

Motru ce vor face parte din consiliile de administra{ie ale unitAlilor de invSldmdnt din
municipiul Motru;

Motru in Consiliul de administrafie al Liceului Tehnologic Motru ca urrnare a demisiei
domnului Jianu Gigel;

;i completdrile ulterioare;

completlrile ulterioare;

funclionare a consiliului de administra{ie din unitalile de inv6f6mdnt preuniversitar, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare;

de organizare qi funcfionare a consiliului de administralie din unitAlile de invdldm6nt;

modificdrile Ei completirile ulterioare;

actelor normative, republicatd cu modificdrile si completdrile ulterioare;

Confornr art.4 din O.M.E.N. nr. 461912014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de

organizare qi funclionare a consiliului de administra(ie din unitAflle de invSjdm6nt
preuniversitar, cu modific6rile qi completdrile ulterioare;

", ART. 4
(1) Consiliul de administra{ie se constituie din 7, 9 sau l3 membri, dup6 cum urmeazd;
a) in cazul unitSlilor de invifdmdnt de nivel gimnazial cu un singur rAnd de clase, consiliul

de administralie este format din 7 membri, cu urmdtoarea componentd: 3 cadre didactice,
inclusiv directorul unitdlii de inv6!6mdnt, 2 reprezentanfi ai parin{ilor, primarul sau un
reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local. Directorul unitafi de
invdtdmdnt este membru de drept al consiliului de administralie din cota aferentd cadrelor
didactice din unitatea de invdtlmdnt respectivi. Prevederile prezentului articol se aplici in
mod corespunz[tor gi pentru invdtdmdntul pregcolar qi primar;
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a"1) in cazul unitStilor de invSlim6nt care gcolarizeazd in invdldmdntul profesional gi

tehnic, inclusiv in invdldmAntul postliceal, gi al cdror consiliu de administra{ie este format din
7 membri, 3 dintre acegtia sunt cadre didactice, prirnarul sau un reprezentant al primarului, un
reprezentant al consiliului local. un reprezentant al pdrinlilor qi un reprezentant al operatorilor
economici parteneri; in situafia in care sunt mai mulli operatori economici parteneri, aceqtia
iqi desenrneazd reprezentantul in consiliu sau pot forma un consiliu reprezentativ care sd

desemneze reprezentantul operatorilor econon,ici. Directorul unitafli de inv5f5mdnt este

membru de drept al consiliului de administrafie din cota aferentd cadrelor didactice din
unitate;

b) in cazul in care consiliul de administralie este format din 9 membri, dintre aceqtia 4 sunt
cadre didactice; primarul sau un reprezentant al primarului; 2 reprezentan{i ai consiliului local
qi 2 reprezentanti ai pdrin{ilor. Directorul unitnfli de inv6fdm6nt este membru de drept al

consiliului de administra{ie din cota aferentd cadrelor didactice din unitatea de inv5ldmdnt
respectivd;

b^1) in cazul unitdlilor de inv6{6mdnt care qcolarizeazd in inv[tdrndntul profesional gi

tehnic, inclusiv in inv5jdmAntul postliceal. gi al cdror consiliu de administralie este format din
9 membri. 4 dintre acegtia sunt cadre didactice, prirnarul sau un reprezentant al primarului, un
reprezentant al consiliului local, un reprezentant al parinlilor qi 2 reprezentanli ai operatorilor
economici parteneri; in situalia in care sunt mai mulli operatori economici parteneri, aceqtia

iqi desemneazd reprezentan{ii in consiliu sau pot forma un consiliu reprezentativ care sd

desemneze reprezentanlii pe locurile alocate operatorilor economici. Directorul unitdlii de

invdJdm6nt este membru de drept al consiliului de administralie din cota aferentf, cadrelor
didactice din unitate;

c) in cazul in care consiliul de administrafie este format din 13 membri, dintre acegtia 6
sunt cadre didactice; primarul sau un reprezentant al primarului; 3 reprezentan\i ai consiliului
local qi 3 reprezentanJi ai pdrin{ilor. Directorul unitdfii de invd}dmdnt este membru de drept al

consiliului de administraJie din cota aferentd cadrelor didactice din unitatea de invdfdmdnt
respectiv6;

d) in cazul unitdlilor de invdtdm6nt care Scolarizeaza in invdJimdntul profesional qi tehnic,
inclusiv in inv[tdmdntul postliceal, gi al cdror consiliu de administra]ie este fonnat din 13

membri" 6 dintre acegtia sunt cadre didactice, prirnarul sau un reprezentant al primarului, 2

reprezentanti ai consiliului local. un reprezentant al p[rin]ilor qi 3 reprezentan[i ai operatorilor
economici parteneri; in situalia in care sunt mai mulli operatori economici. aceqtia igi
desemneazd reprezentanlii in consiliul de administralie al unitafli de invdtdmdnt sau pot fonna
un consiliu rcprezentativ care sd desemneze reprezentanlii pe locurile alocate operatorilor
economici. Directorul unitalii de invSldmdnt este membru de drept al consiliului de

administrafie din cota aferentd cadrelor didactice din unitate.".
Proiectul de hotdrdre prezentat este fundamentat juridic.
Sunt respectate atdt cerinfele de form6, cdt gi cerintele de fond, iar normele iniliate prin

acesta se integreazd in ansamblul legislatiei qi nu contin solulii care ar contraveni cu actele pe

baza qi in executarea cdrora urmeazd, sd fie aprobat.
in concluzie, findnd cont de competen]a materiald qi teritoriald a Consiliului Local al

Municipiului Motru, proiectul de hotdrdre indeplinegtea toate condiliile pentru a fi supus

spre aprobare in forma prezentatd, desemnarea reprezentantiilor fbcdndu-se in cadrul qedinlei.
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Citre

Primarul Municipiului Motru
Consiliul Local Motru

Subsemnatul Ardeiu RIzvan Remus , desemnat prin H.C.L.nr.

127101.10.2021 reprezentant al Consiliului Local Motru in consiliul de

administra{ie al Liceului Tehnologic Motru, prin prezenta depun demisia

din consiliul de administratie al unititii de invltlmint.

Data: oe.0&2022
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Citre

Primarul Municipiului Motru
Consiliul Local Motru

Subsemnatul Preda Florea , desemnat prin H.C.L.nr. L34117.12.2020

reprezentant aI Consiliului Local Motru in consiliul de administra(ie al

Colegiului Na{ional George CoEbuc Motru, prin prezenta depun demisia

din consiliul de administra{ie al uniti{ii de invl(Imint.

Data: 09.0L2022
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ROMANIA
JUDETUL GORJ
MUNICIPIUL MOTRU
CONSILIUL LOCAL

rrorAnAnre,
privind desemnarea reprezentan{ilor Consiliului Local Motru ce vor face parte din

Consiliile de Administrafie ale unitifilor de invl{imint din municipiul Motru

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOTRU:
Avilnd in vedere:

condiliilor legale de constituire a Consiliului Local al Municipiului Motru.

completdrile ulterioare; 
^

ulterioare;

funcfionare a consiliului de administra{ie din unit5lile de inv6!6mdnt preuniversitar. cu

modific[rile gi completdrile ulterioare;

organizare qi funcfionare a consiliului de administrafie din unitSlile de invdpmdnt;

gi complet[rile ulterioare;

'i Proiectul de hotdrdre;

in temeiul prevederilor art. 139, alin.l din O.U.G.nr.5712019 privind Codul

administrativ, cu modificirile Ei completirile ulterioare;

ruoriruisrn:

Art.L. Se desemneazd reprezentanlii C.L. Motru ce vor face parte, pe durata mandatului

TozO - 2024), din Consiliile de Administratie ale unitaflor de inv6{5mdnt din Municipiul

Motru, dupl cum urmeazd:
o $coala Gimnaziald Nr. 1 Motru 

_ ::X'r,,,,fi,,""."1?il,i,i:"stantin
- consilier local Pintea Dumitru

$coala Gimnazial6 Nr. 2 Motru - consilier local Sanda Ion
- consilier local Iorga Ion
- consilier local Bdlan Vasile

Colegiul Nalional George Coqbuc Motru - consilier local Petrescu Ilie
- consilier local Huidu Vasile
- consilier local Preda Florea

a

a

Colegiul Tehnic Motru - consilier local Jianu Gigel
- consilier local Iovan Sorin Ioan
- consilier local Huidu Vasile
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a Grddinila nr. I cu PP - consilier local Sanda Ion
- consilier local B6lan Vasile

PRE$EDINTE DE
CONSILIER

SANDA

N". .t..).?........
Data:17.12.2020

Aceastd hotdr6re a fost adoptatl in gedinJa ordinarl - a C.L. Motru
cu un nr. de I () voturi pentru, I voturi ?mpotriv6, * ablineri, exprimate

din nr. total de / cJ consilieri prezenfi la gedinlS 9i din totalut de tS consilieri in funclie.-ff

Art.Z. Prevederile hotdrdrii vor fi duse la indeplinire de persoanele desemnate la art.l gi de
conducerea unitdtilor de inv6{6mdnt.

Art.3. Hotlrdrea se va comunica Primarului municipiului Motru, Instituliei Prefectului,
unitSlilor de inv6{dm6nt din Municipiul Motru .

SECRETAR
JR. S A
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CONSILIUL LOCAL

rroTAnAnrc
privind desemnarea reprezentantului consiliului Local Motru in Consiliul deAdministrafie al Liceutui rehnologic Motru 

", ,r-u* demisiei domnului Jianu Gigel

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPruLUI MOTRU:
Avdnd fu vedere:

Motru sub nr. 714/06.09.2021;

ce vor face parte din consiliile de administralie ale unitalilor de invaff,mdnt dinmunicipiul Motru;

completdrile ulterioare; e ---'--y'-' 'lsrrvrrsrv' vq r

'P 
Regulamentu].{e^ p_rsanizare gi Funcfionare a invdldmantului preuniversitar;

ulterioare; - --'--'

func{ionare a consiliului de administra{ie ain unitalit" de inv6tdm6nt preuniversitar, cumodificdrile gi complet6rile ulterioare;

organizare gi funcfionare a consiliului de adminisralie oin unitdfile o" inuatirant;
si cornpletdri le ulterioare;

actelor normative, republicatd cu modificdrile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 139, alin.l din o.U.c.nr. 57/2llg privind coduladministrativ, cu modificdrire gi compretdrire urterioare;

HorARAgrE:

Art'I' se desemneazd domnul consilier local Ardeiu Rdzvan Remus reprezentantulconsiliului Local Motru in consiliul de Administrafie al Liceului TehnologicMotru , ca urmare a demisiei domnului Jianu Gigel. 
-

Art. 2, Se modificd art. l arin. l pun*ur 4 din H.c.L. Motru nr. r34fi7.t2.2020dupi cum utmeazd: sintagma colegiul Tehnic rvrot.u va fi inlocuitd cu sintagmaLiceul. Tehnologic Motru , iar locul domnului Jianu Gigel in consiliul deadministrafie va fi luat de consilierul local desemnat la art 1, Ei va avea urmdtorulcuprins:
o Liceul Tehnologic Motru - consilier local Ardeiu Rdzvan Remus- consilier local Iovan Sorin Ioan- consilier local Huidu Vasile
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Art. 3. La data adoptarii hotdrdrii iqi inceteazd, aplicabilitatea orice dispozilie
contrard .

Art.4. Prevederile hotirdrii vor fi duse la indeplinire de persoana desemnat[ la
art.1 qi de conducerea Liceului Tehnologic Motru.

Art.S. HotSrdrea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Instituliei
Prefectului, qi Liceului Tehnologic Motru.

Aceasti hot5rdrqa fost adoptatI in gedinla extraordinar6-/e indati a C.L. Motru
cu un nr. der.^f voturi pentru.....=- vot impotrivE. ......3..... ablineri. exprimate

din nr. total de ...1.{* consilieri plezen{i la Eedin{6 qi din totalul de I 8 consilieri in tunclie.

PRESEDINT
CONSI

Nr.... t2{-
Data:01.10.2021

CONTRAS NEAZA
SECRET ENERAL,
JR. GINA

PETRr$OR
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