
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 
pentru anul școlar 2022-2023 

 
Având în vedere:  
- Referatul de aprobare nr.19.366/24.08.2022 al președintelui  Consiliului Judeţean  Prahova, Iulian 
Dumitrescu prin care se propune desemnarea reprezentanţilor Consiliului  Judeţean Prahova în 
Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special pentru anul  școlar 2022-2023; 
- Raportul nr.19.367/24.08.2022 al Biroului  Sănătate, Cultură, Învăţământ, Mass-media, Sport 
Tineret, ONG-uri, Turism;   
În conformitate cu: 
-  Prevederile art. 96 alin.2^1 lit.b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
-  Prevederile art.4 alin.(3) lit.a) şi art.5 din anexa la Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 
5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Propunerile formulate în ședința Consiliului Județean Prahova; 
 În temeiul prevederilor art. 173 alin. (5) lit. a), art. 182 alin. (1) și alin. (2) și art. 196  alin. (1) lit. 
a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 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 2022- 2023, după cu urmează:  
 
 
1.Chelan Gabriel Bogdan            - Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1, Municipiul Ploiești; 
1.Dosaru Elena Iuliana     - Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.2, Municipiul Ploiești;     
1.Constantin Răzvan Constantin - Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Comuna Filipeștii de Tîrg; 
1.Samoilă Nicolae                        - Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Orașul Vălenii de Munte; 
1.Dumitrașcu Sorin   - Școala Profesională Specială, Plopeni;     
1.Enescu Rareș Dan - Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Orașul Breaza. 

 
                   

 Art.2 Direcția Juridic Contencios și Administrație publică va aduce la cunoştinţă prezenta 
hotărâre persoanelor interesate.  
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Iulian Dumitrescu 

                                                 
                                                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                                                                     SECRETAR GENERAL, 

                                      Hermina Adi Bîgiu   
 
     

 
 
Ploiești, 31 august 2022 
 
Nr. 224 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREȘEDINTE 

                  Nr.19.366./24.08.2022              
 

                       
   REFERAT DE APROBARE 

              la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean 
Prahova în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special 

                       pentru anul școlar 2022-2023 
 
 

  În conformitate cu prevederile art. 96 alin. 2^1 lit.b, din  Legea 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 
membrii.  
  Conform prevederilor art. 5 coroborat cu art. 4 alin.(3) lit.a) din Ordinului Ministrului 
Educației Naționale nr.5154/2021, 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, , 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: 
- Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1, Municipiul Ploiești;    
- Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Nr. 2, Municipiul Ploiești;                                                 
- Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Comuna Filipeștii de Tîrg;   
- Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Orașul Vălenii de Munte;          
- Școala  Profesională Specială, Plopeni;     
- Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Oraș Breaza; 

 
Propunem numirea reprezentanților Consiliul Județean Prahova în cele 6(șase) Consilii de 

Administrație ale Școlilor Speciale, sus numite. 
Având în vedere cele precizate mai sus şi prevederile legale în vigoare, supunem spre 

dezbatere şi aprobare, prezentul proiectul de hotărâre . 
 

 
                PREŞEDINTE, 

                Iulian Dumitrescu 
 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Nr.19.367./24.08.2022 
 

Raport  
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Prahova 

în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special  
pentru anul școlar 2022-2023 

 
  Potrivit Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, art. 96 alin.2^1 lit.b) cu modificările şi 
completările ulterioare, 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, conform normelor legale menționate mai sus, sunt formate din 7 
membri, fapt care atrage după sine, desemnarea a câte un reprezentant al Consiliului Judeţean ca membru 
în fiecare consiliu de administraţie.  
  În conformitate cu art. 4 alin (3) lit. a) și art 5 din prevederile Ordinului Ministrului Educației 
Naționale nr.5154/2021, cu modificările şi completările ulterioare, numărul membrilor consiliilor de 
administraţie din unităţile de învăţământ special trebuie să fie de 7 membri. 
 

 Unităţile de învăţământ special din judeţul Prahova sunt:  
- Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1, Municipiul Ploiești; 
- Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Nr. 2, Municipiul Ploiești; 
- Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Comuna Filipeștii de Tîrg; 
- Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Orașul Vălenii de Munte; 
- Școala Profesională Specială, Plopeni; 
- Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Oraș Breaza; 

 
  Având în vedere solicitările respectivelor centre de învățământ special din județul Prahova, după cum 
urmează: 

- Adresa Centrului Școlar de Educație Incluzivă Nr.1, Municipiul Ploiești, nr. 1414/08.08.2022, 
înregistrată la CJPh cu nr. 18157/08.08.2022; 

- Adresa Centrului Școlar de Educație Incluzivă, Nr. 2, Municipiul Ploiești nr. 896/12.08.2022, 
înregistrată la CJPh cu nr. 18.814/17.08.2022 ; 

- Adresa Centrului Școlar de Educație Incluzivă, Comuna Filipeștii de Tîrg nr. 963/22.08.2022, 
înregistrată la CJPh cu nr. 19.363/24.08.2022; 

- Adresele Centrului Școlar de Educație Incluzivă, Orașul Vălenii de Munte  nr. 1660/11.08.2022 
și nr. 1661/12.08.2022, înregistrate la CJPh cu nr. 18.946/18.08.2022; 

- Adresele Școlii Profesionale Speciale, Plopeni nr. 2l05/08.08.2022 și nr. 2106/08.08.2022, 
înregistrate la CJPh cu nr. 18126/08.08.2022  și nr. 18.125/08.08.2022; 

- Adresele Centrului Școlar de Educație Incluzivă, Breaza nr. 1167/08.08.2022 și nr. 
1168/08.08.2022, înregistrate la CJPh cu nr. 18.129/ 08.09.2021 și nr. 18.128/08.08.2022.
 Față cele expuse, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre. 

 
 

Biroul Sănătate, Cultură, 
Învăţământ, Mass-media, Sport-Tineret, ONGuri, Turism 

                                                                                    Șef  birou  
Consilier Marius Constantin Nicolae 

 
 
 

 
Întocmit:  
Consilier,  
Iaroslava Mihaela Moiceanu  

 


