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                                           RAPORT 

        la proiectul de hotărâre privind desemnarea celor trei reprezentanti ai  

           Consiliului Local al comunei in Consiliul de administratie al Scolii  

                                      Gimnaziale Gura Vitioarei 

 

          In conformitate cu prevederile din Ordinul Ministrului Educatiei si 

Cercetarii nr. 5.154 /2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si 

functionare a consiliilor de administratie din unitatile de invatamant 

preuniversitar, in cazul in care consiliul de administratie este format din 13 

membri , acesta trebuie sa aiba urmatoarea componenta : 6 cadre didactice, 

primarul sau un reprezentant al primarului, 3 reprezentanti ai consiliului local si 

3 reprezentanti ai parintilor. Directorul unitatii de invatamant este membru de 

drept al consiliului de administratie din cota aferenta cadrelor didactice din 

unitatea de invatamant respectiva.  

        Analizand referatul de aprobare al primarului comunei din data de 

14.02.2022 se propune Consiliului local  al comunei desemnarea urmatorilor 

consilieri locali care sa aiba calitatea de membrii in Consiliul de administratie al 

scolii , si anume : 

       1.Vasile Daniel , consilier local 

       2.Dumitrescu Grigore , consilier local 

       3. Dosaru Gheorghe , consilier local. 

urmand ca autoritatea deliberativa locala , Consiliul local, sa aprobe aceste 

propuneri sau sa faca alte nominalizari.  

       Consiliul de administratie al unitatilor de invatamant preuniversitar este 

organul de conducere al unitatii de invatamant si are urmatoarele atributii 

principale : 

  a) aproba tematica si graficul sedintelor; 

   b) aproba ordinea de zi a sedintelor; 

   c) stabileste responsabilitatile membrilor consiliului de administratie si 

procedurile de lucru; 

   d) aproba colectivul de lucru pentru elaborarea regulamentului de organizare si 

functionare a unitatii de invatamant, avand componenta prevazuta de legislatie 

in vigoare; 

   e) aproba regulamentul intern si regulamentul de organizare si functionare a 

unitatii de invatamant cu respectarea prevederilor legale; 

   f) isi asuma, alaturi de director, raspunderea publica pentru performantele 

unitatii de invatamant; 

   g) stabileste pozitia scolii in relatiile cu terti; 



   h) particularizeaza, la nivelul unitatii de invatamant, fisacadru a postului de 

director adjunct si o propune inspectoratului scolar; 

   i) particularizeaza, la nivelul unitatii de invatamant, contractul educational-tip, 

aprobat prin ordin al ministrului educatiei, in care sunt inscrise drepturile si 

obligatiile reciproce ale unitatii de invatamant si ale parintilor sau 

reprezentantilor legali, in momentul inscrierii anteprescolarilor, prescolarilor sau 

a elevilor in registrul matricol unic; 

   j) aproba planul de incadrare cu personal didactic si didactic auxiliar, precum 

si schema de personal nedidactic; 

   k) aproba, la propunerea directorului, programul de lucru al unitatii; 

   l) valideaza statul de personal pentru toate categoriile de personal din unitate, 

care urmeaza a fi transmis spre aprobare inspectoratului scolar la inceputul 

fiecarui an scolar si ori de cate ori apar modificari; 

   m) dispune punerea in aplicare a hotararilor luate in sedinta reunita a 

consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant partenere in consortiul 

scolar din care unitatea de invatamant face parte, daca este cazul; 

   n) aproba raportul general privind starea si calitatea invatamantului din 

unitatea de invatamant preuniversitar si promoveaza masuri ameliorative; 

   o) valideaza raportul anual de activitate intocmit de director pe baza 

rapoartelor comisiilor si compartimentelor din unitatea de invatamant si raportul 

anual de evaluare interna (RAEI); 

   p) aproba comisia de elaborare a proiectului Planului de dezvoltare 

institutionala/Planului de actiune a scolii, coordonata de director, precum si 

comisiile de revizuire ale acestuia; aproba Planul de dezvoltare 

institutionala/Planul de actiune a scolii si modificarile ulterioare ale acestuia, 

precum si planul managerial al directorului si al directorului adjunct; 

   q) adopta proiectul de buget al unitatii de invatamant, tinand cont de toate 

cheltuielile necesare pentru buna functionare a unitatii de invatamant, astfel cum 

sunt acestea prevazute in legislatia in vigoare si contractele colective de munca 

aplicabile; 

   r) intreprinde demersuri ca unitatea de invatamant sa se incadreze in limitele 

bugetului alocat si ale numarului de posturi aprobate; 

   s) avizeaza executia bugetara la nivelul unitatii de invatamant si raspunde, 

impreuna cu directorul, de incadrarea in bugetul aprobat, conform legii; 

   t) aproba modalitatile de realizare a resurselor extrabugetare ale unitatii de 

invatamant si stabileste utilizarea acestora in concordanta cu Planul de 

dezvoltare institutionala/Planul de actiune a scolii si planul managerial pentru 

anul in curs; resursele extrabugetare realizate de unitatea de invatamant din 

activitati specifice (inchirieri de spatii, activitati de microproductie etc.), din 

donatii, sponsorizari sau din alte surse legal constituite raman in totalitate la 

dispozitia acesteia; 

   u) aproba utilizarea excedentelor anuale rezultate din executia bugetului de 

venituri si cheltuieli ale activitatilor finantate integral din venituri proprii, 



reportate in anul calendaristic urmator, cu aceeasi destinatie sau pentru 

finantarea altor cheltuieli ale unitatii de invatamant; 

   v) avizeaza planurile de investitii; 

   w) stabileste taxele de scolarizare pentru invatamantul particular preuniversitar 

si pentru cel postliceal de stat, nefinantat de la buget, conform normelor legale 

in vigoare; 

   x) aproba acordarea burselor scolare, conform legislatiei in vigoare; 

   y) in unitatile de invatamant particular avizeaza drepturile salariale si 

extrasalariale ale directorilor si directorilor adjuncti, precum si salarizarea 

personalului din unitate, in conformitate cu prevederile legii si ale contractului 

individual de munca; 

   z) aproba acoperirea integrala sau partiala a cheltuielilor de deplasare si de 

participare la manifestari stiintifice in tara sau strainatate pentru personalul 

didactic, in limita fondurilor sau din fonduri extrabugetare. 

        Consiliul de administratie al unitatii de invatamant indeplineste si orice alte 

atributii stabilite prin acte normative, acte administrative cu caracter normativ si 

contracte colective de munca aplicabile, inclusiv atributii specifice, pe o 

perioada determinata, in situatii speciale cum ar fi epidemii, intemperii, 

calamitati, alte situatii exceptionale. 

        Avand in vedere prevederile legale mai sus- mentionate , precum si 

propunerile primarului comunei , supunem analizei si aprobarii dumneavoastra 

proiectul de hotarare prezentat. 

 

 

 

 

                                              Secretar General  

                                  Jr.Nicoleta-Corina CONSTANTIN 

 

 


