
 
 

             

 
H O T Ă R Â R E  
                    

          cu privire la: desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în 
Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor  

„ADRIAN BĂRAN” Slatina 
 

 Având în vedere: 
- Expunere de motive nr.11546/23.10.2015 cu privire la proiectul de hotărâre   

nr.11547/23.10.2015; 
- raportul nr.11548/23.10.2015 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor 

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 
- raportul nr.11761/28.10.2015 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate Ştiinţifică, 

Sănătate, Familie, Protecţie Copii şi Culte; 
- raportul nr.11786/28.10.2015 al Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 
- raportul nr.11804/28.10.2015 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi 

Sportive şi de Agrement; 
- Adresa Palatului Copiilor „ADRIAN BĂRAN” Slatina nr.1420/14.09.2015, înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub nr.10177/18.09.2015; 
- Adresa Consiliului Județean Olt nr.11366/20.10.2015; 
- Adresa Inspectoratului Școlar Județean Olt nr.9284/21.10.2015, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr.11366/21.10.2015; 
- prevederile art.1, art.42 alin.(9), art.81, art.94 alin.(2) lit.g), art.96 alin.(1), (3) și (7), 

art.99 alin.(1) și art.100 alin.(1), (3) și (4) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.2, art.5 alin.(1), alin.(2) lit.a) și (3) și art.7 alin.(1) lit.b) 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, modificată și completată prin Ordinul Ministrului Educației și 
Cercetării Ştiinţifice nr.4621/2015; 

- 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, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării Științifice 
nr.4624/2015, 
 

 În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.f) și art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 
alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administrației publice locale nr.215/2001,                                     
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 

 

 
 
                                             
 



 
 

 
 
 
 
 
 
Art.1. Se desemnează reprezentantul Consiliului Județean Olt, domnul PRUNĂ 

Toma, consilier județean, ca membru în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor 
„ADRIAN BĂRAN” Slatina. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică domnului PRUNĂ Toma, Palatului Copiilor 
„ADRIAN BĂRAN” Slatina în vederea aducerii la îndeplinire, Serviciului Resurse Umane și 
Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Olt, Președintelui Consiliului Județean și Instituției Prefectului – Județul Olt. 

    
 

 
PREŞEDINTE 

Paul STĂNESCU 
 
 
 

                                                                 
      CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                       

                                                                      Secretar al Judeţului                     
                                                                      Gabriel BULETEANU  
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 de voturi ,,pentru” și  o abținere 


