
ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Prahova în 

Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special 

 

 

Având în vedere:  

  Expunerea de motive prezentată de domnul Bogdan Andrei Toader, 

Preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova;  

   Raportul nr. 18876 /19.09.2017  al Compartimentului Sănătate, Cultură, 

Învăţământ, Mass-media, Sport-Tineret, ONG-uri, Turism;   

   Prevederile art.96, alin.21, litera b din Legea nr. 1/ 2011 a educaţiei 

naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;  

   Prevederile art.4 alin. 2 lit. b şi art. 5 din anexa la Ordinul Ministrului 

Educației Naționale nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

   Solicitările directorilor școlilor speciale, respectiv: 

- Adresa Școlii Gimnaziale  Speciale nr.1 Ploiești nr. 1449/11.09.2017, 

înregistrată la CJPh cu nr. 18336/12.sept 2017 

- Adresa Școlii Gimnaziale Speciale nr.2, Ploiești nr.1005/12.09.2017, 

înregistrată la CJPh cu nr. 18412/ 13 sept.2017 

- Adresa Școlii Gimnaziale Speciale, Filipeștii de Tîrg nr. 1764/05.09.2017, 

înregistrată la CJPh cu nr. 17943/07 sept. 2017 

- Adresa Școlii Gimnaziale Speciale, Vălenii de Munte nr.1467/13.09.2017, 

înregistrată la CJPh cu nr. 18490/ 14 sept 2017 

- Adresa Școlii Profesionale Speciale, Plopeni1575/19.09.2017 și înregistrată la 

CJPh cu nr. 18984/20.sept 2017 

- Adresa Școlii Profesionale Speciale, Breaza nr. 1779/19.09.2017, înregistrată la 

Consiliul Județean Prahova cu nr. 18875/19.sept.2017 

   În temeiul prevederilor art.97 din Legea nr.215/2001 – privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

  Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:  

 

 

  Art. 1. Se desemnează reprezentanţii Consiliului Judeţean Prahova în 

Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ special, pentru anul şcolar  

2017-2018,  după cu urmează:  

1.Şcoala Gimnazială Specială nr.1 Ploieşti :          1.Pințoiu  Toma 

2.Şcoala Gimnazială Specială nr.2 Ploieşti:           1.Popovici Elisabeta 

          3.Școala Gimnazială Specială Filipeștii de Târg;   1.Enescu Rareș Dan 

 4.Şcoala Gimnazială Vălenii de Munte:                1.Tudoran Lorin Gabriel  

 5.Școala Profesională Specială Plopeni:                1.Ionică Ion 

 6.Școala Profesională Specială Breaza :                1.Soiu Mihail Iulian 

 



   Art. 2  Se modifică Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 142/ 16 

sept. 2016  prin prezenta Hotărâre a Consiliului Județean  Prahova .        

           Art. 3. Direcția Juridic Contencios Administrativ va aduce la cunoştinţă 

prezenta hotărâre persoanelor interesate.  

 

 

 

 

                                     

                                              P R E Ş E D I N T E, 

            Bogdan Andrei Toader 

                                                                     

 

 

                        

CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                                                    SECRETAR,  

              HERMINA ADI BÎGIU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ploieşti 29 sep 2017 

Nr. 168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                



ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREȘEDINTE 

 

 

                                              EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean 

Prahova în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special 

 

  Potrivit Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ special de stat este organ de 

conducere şi este constituit din 7, 9 sau 13 membri, acesta întrunindu-se lunar sau ori de 

câte ori este necesar, la solicitarea directorului sau a două treimi dintre membri.  

  Conform prevederilor Ordinului Ministrului Educației Naționale nr.4619/2014, 

art.5, cu modificările şi completările ulterioare, la începutul fiecărui an şcolar, dar nu mai 

târziu de data începerii cursurilor, consiliul de administraţie în exerciţiu hotărăşte 

declanşarea procedurii de constituire a noului consiliu de administraţie. În vederea 

constituirii noului consiliu de administraţie, în acord cu prevederile art. 4, directorul 

unităţii de învăţământ derulează următoarea procedură:  

  a) solicită consiliului local, primarului, respectiv consiliului judeţean/ Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, preşedintelui consiliului judeţean/Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, în cazul învăţământului special, consiliului reprezentativ al 

părinţilor, precum şi consiliului elevilor desemnarea reprezentanţilor, în termen de 10 zile 

lucrătoare de la data solicitării. În cazul unităţilor de învăţământ în care există clase cu 

învăţământ în limba maternă, directorul va solicita consiliului reprezentativ al părinţilor să 

desemneze şi un reprezentant al părinţilor elevilor care învaţă la clasele cu învăţământ în 

limba maternă. În mod similar se procedează şi în unităţile de învăţământ cu predare în 

limbile minorităţilor naţionale în cadrul cărora funcţionează şi clase cu predare în limba 

română.  

  b) convoacă consiliul profesoral al unităţii de învăţământ preuniversitar, în 

vederea alegerii cadrelor didactice care vor face parte din consiliul de administraţie;  

  c) 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 

administraţie  se  dizolvă de drept consiliul de administraţie care a funcţionat anterior.  

   

 

  În baza prevederilor legale menţionate, la cererea directorilor Școlilor Speciale, 

respectiv: 

1.Școala Gimnazială  Specială nr.1 Ploiești 

2.Școala Gimnazială Specială nr.2, Ploiești 

3.Școala Gimnazială Specială, Filipeștii de Tîrg 

4.Școala Gimnazială Specială, Vălenii de Munte 

5.Școala Profesională Specială, Plopeni 



6.Școala Profesională Specială, Breaza, 

  Prevederile adresei nr.2994/04.09.2017 a Inspectoratului Școlar Județean 

Prahova; 

  În conformitate cu prevederile art.4, alin (2), lit. b) din OMEN nr.    4619/2014  

numărul de membri ai consiliului de administraţie al fiecăreia dintre cele şase scoli speciale 

să fie de 9;    

  Având în vedere cele precizate şi faptul că sunt respectate prevederile legale în 

vigoare, supunem spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului Judeţean Prahova în Consiliile de Administraţie ale unităţilor 

de învăţământ special.  

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

COMPARTIMENTUL SĂNĂTATE, CULTURĂ,  

ÎNVĂŢĂMÂNT, MASS-MEDIA, SPORT-TINERET, ONG-URI, TURISM  

Nr. 18876 / Dosar I/D/12    PLOIEȘTI, 19 septembrie 2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean 

Prahova în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special 

 

  Potrivit prevederilor Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale, art.96, alin.21, în 

unităţile de învăţământ special de stat, consiliul de administraţie este organ de conducere şi 

este constituit din 7, 9 sau 13 membri. În cazul unităţilor de învăţământ special din judeţul 

Prahova, consiliile de administraţie sunt formate din 9 membrii şi este necesară 

desemnarea a câte un  reprezentant ai Consiliului Judeţean ca membri în fiecare consiliu de 

administraţie.  

  În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educației Naționale 

nr.4619/2014, art.3, cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Prahova, prin adresa nr. 2747/06.09.2016, a hotărât ca numărul membrilor 

consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ special să fie de 9 membri cu 

structura prevăzută la art. 4 alin. 2 lit. B.  

 

Unităţile de învăţământ special din judeţul Prahova sunt:  

1.Şcoala Gimnazială Specială nr.1 Ploieşti,  

2.Şcoala Gimnazială Specială nr.2 Ploieşti,  

3.Şcoala Gimnazială Specială Filipeştii de Târg,  

4.Şcoala Gimnazială Specială Vălenii de Munte,  

5.Şcoala Profesională Specială Plopeni,  

6.Şcoala Profesională Specială Breaza.  

  Faţă de cele de mai sus propunem adoptarea unei Hotărâri privind desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului Judeţean Prahova în Consiliile de Administraţie ale unităţilor 

de învăţământ special.  

 

 

 

 

Compartimentul Sănătate, Cultură, 

Învăţământ, Mass-media, Sport-Tineret, ONGuri, Turism 

Iaroslava Mihaela Moiceanu 


