
  

H O T Ă R Â R E    
cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt în calitate de membri în  

Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat  

din subordinea Consiliului Județean Olt, pentru anul școlar 2020 - 2021 

 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.11730/11.11.2020 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.11735/11.11.2020 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Avizul nr.12268/24.11.2020 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 
Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

- Avizul nr.12325/25.11.2020 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii 

Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Avizul nr.12189/23.11.2020 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și 
de Agrement; 

- adresele nr.1021/08.09.2020, 1478/07.09.2020, nr.704/04.09.2020 și nr.703/03.09.2020, 

înregistrate la Consiliul Județean Olt sub nr.9333/09.09.2020, 9270/07.09.2020, 

nr.9213/04.09.2020 și nr.9203/03.09.2020, prin care Centrul Județean de Resurse și de 

Asistență Educațională Olt, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Balș, Școala Profesională 

Specială Balș și Palatul Copiilor „ADRIAN BĂRAN” Slatina au solicitat desemnarea 

reprezentanților din cadrul Consiliului Județean Olt pentru a face parte, ca membri, din consiliile 

de administrație; 

- adresele nr.9333/16.09.2020, nr.9270/15.09.2020, nr.9213/15.09.2020 și nr.9203/15.09.2020, 

prin care Consiliul Județean Olt a comunicat Centrului Județean de Resurse și de Asistență 

Educațională Olt,  Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș, Școlii Profesionale Speciale 

Balș și Palatului Copiilor „ADRIAN BĂRAN” Slatina că desemnarea reprezentanților Consiliului 

Județean Olt în consiliile de administrație se va face după desfășurarea alegerilor locale 

programate în data de 27.09.2020 și constituirea consiliului județean pentru mandatul următor; 

- prevederile Ordinului Prefectului Județului Olt nr.447/27.10.2020, înregistrat la Consiliul 

Județean Olt sub nr.11156/28.10.2020, prin care s-a constatat îndeplinirea condițiilor legale 

privind constituirea Consiliului Județean Olt; 

- Încheierea Civilă a Tribunalului Olt nr.24/15.10.2020, prin care au fost validate mandatele 

consilierilor județeni propuși să reprezinte Consiliul Județean Olt; 

- Hotărârea Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Olt 

nr.139/04.09.2020 referitoare la aprobarea numărului de membri din Consiliile de Administrație 

ale unităților de învățământ preuniversitar de stat - an școlar 2020-2021; 

- prevederile art.1,art.12 alin.(1), alin.(6) și alin.(7), art.42 alin.(9), art.50 alin.(1), art.81, art.94 

alin.(2) lit.g), art.96 alin.(1), alin.(3) și alin.(7), art.99 alin.(1) și alin.(2), art.99 alin.(4)-(7) și 

art.100 alin.(1), alin.(3) și alin.(4) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.1-art.3, art.4 alin.(2) lit. b), art.5 alin.(1), alin.(2) lit. a) și alin.(3), art.7 alin.(1) 

lit. b), 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, cu modificările și completările ulterioare; 
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- prevederile art.1, art.2, art.12 alin.(2)-(3) lit.b), art.13 și art.24 din Regulamentul privind 

organizarea și funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse și de asistență 

educațională, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului 

nr.5555/07.10.2011, modificat și completat prin Ordinul Ministrului Educației Naționale 

nr.3608/2014; 

- prevederile Cap.III art.25 alin.(1) din Regulamentul de Ordine Interioară al Centrului Județean 

de Resurse și de Asistență Educațională Olt – An școlar 2020 – 2021 nr.1047/14.09.2020; 

- prevederile art.94 alin.(21) lit.b) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, 

prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(1), art.(3) alin.(1), (5) și (6), art.4, art.14, art.15 alin.(1), (3), (5) și (10) și 

art.16 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea palatelor și cluburilor copiilor, 

înscris în Anexa  la Ordinul Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr.4624/2015; 

- prevederile art.31 alin.(2) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Palatului Copiilor 

„ADRIAN BĂRAN” Slatina nr.729/11.09.2020 

 

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.d) și f), alin.(5) lit.a), art.182 alin.(1) și (4) 

coroborat cu art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1. Se desemnează reprezentantul Consiliului Județean Olt, respectiv doamna 

Ciorceanu Ionela - consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Financiar-Contabilitate al 

Direcției Economice, Buget-Finanțe din cadrul aparatului de specialitatea al Consiliului Județean Olt, în 

calitate de membru în consiliul de administrație al Centrului Județean de Resurse și de 

Asistență Educațională Olt, pentru anul școlar 2020 - 2021. 

Art.2. Se desemnează reprezentanții Consiliului Județean Olt, respectiv doamna Matei 

Mariana și domnul Postelnicu Dorin – Teodor - consilieri județeni, în calitate de membri în 

Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș, pentru anul școlar 

2020 - 2021. 

Art.3. Se desemnează reprezentanții Consiliului Județean Olt, respectiv doamna Gălan 

Valeria și domnul Prună Toma - consilieri județeni, în calitate de membri în consiliul de 

administrație al Școlii Profesionale Speciale Balș, pentru anul școlar 2020 - 2021. 

Art.4. Se desemnează reprezentantul Consiliului Județean Olt, respectiv domnul Iordache 

Adrian - consilier județean, în calitate de membru în Consiliul de Administrație al Palatului 

Copiilor „Adrian Băran” Slatina, pentru  anul școlar 2020 - 2021. 

Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își încetează 

aplicabilitatea. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Financiar-Contabilitate și Serviciului 

Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Olt, Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt, Centrului Școlar pentru 

Educație Incluzivă Balș, Școlii Profesionale Speciale Balș, Palatului Copiilor „Adrian Băran” Slatina și 

persoanelor nominalizate la art.1-art.4 din prezenta hotărâre, în vederea aducerii la îndeplinire, 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt. 

 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

 

                                                                                             CONSTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                         Secretar General al Județului 

Slatina, 26.11.2020                                                                                        Marinela – Elena ILIE 

Nr. 158 

A.A./A.A./2ex. 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 de voturi „pentru”. 


