
 

   

 

HOTĂRÂREA NR.63 

din 21 aprilie 2017 

 

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.139/11.09.2014 privind nominalizarea unor reprezentanţi ai Consiliului 

Judeţean Mureş în consiliile de administraţie ale Centrelor Şcolare pentru 

Educaţie Incluzivă, cu modificările ulterioare 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Având în vedere solicitarea doamnei Dohotariu Monica nr.5635/20.03.2017, 

Văzând expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr.8238 din 21.04.2017, 

precum şi avizele comisiilor de specialitate, 

În conformitate cu prevederile art.96, alin. (2^1), lit.”b” din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

hotărăşte: 

 

Art.I. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.139/11.09.2014 privind 

nominalizarea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Mureş în consiliile de 

administraţie ale Centrelor Şcolare pentru Educaţie Incluzivă, cu modificările 

ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1 

Tîrgu Mureş şi persoanelor nominalizate la art.1 din prezenta hotărâre, care răspund de 

aducerea sa la îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE        Contrasemnează 

Péter Ferenc         SECRETAR

                  Paul Cosma 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.139/11.09.2014 privind nominalizarea unor reprezentanţi ai Consiliului 

Judeţean Mureş în consiliile de administraţie ale Centrelor Şcolare pentru 

Educaţie Incluzivă, cu modificările ulterioare 

 

 

Potrivit prevederilor art.96, alin.(1) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 „Unităţile 

de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de 

administraţie, de directori şi de directori adjuncţi, după caz.” 

Conform prevederilor art.96, alin.(2^1), lit.„b” în structura consiliului de administraţie 

al unităţilor de învăţământ special de stat format din 7 membri, se regăseşte şi un 

reprezentant al consiliului judeţean. 

În aplicarea prevederilor legale mai sus amintite, Consiliul Judeţean Mureş a desemnat, 

prin Hotărârea nr.139/11.09.2014 reprezentanţii în Consiliile de Administraţie ale celor 

trei centre de educaţie incluzivă din judeţ. Menţionăm că, această hotărâre a fost 

modificată ulterior prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.172/27.11.2014. 

Cu adresa nr.5635/20.03.2017, doamna Dohotariu Monica, desemnată în consiliul de 

administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1 Tîrgu Mureş în calitate 

de reprezentant al Consiliului Judeţean Mureş, solicită înlocuirea din această funcţie.  

Doamna Dohotariu Monica motivează această solicitare prin volumul mare al atribuţiilor 

pe care le are, precum şi faptul că mai deţine calitatea de reprezentant al instituţiei în 

alte două entităţi economice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş. 

Având în vedere cele de mai sus, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre pentru 

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.139/11.09.2014 privind 

nominalizarea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Mureş în consiliile de 

administraţie ale Centrelor Şcolare pentru Educaţie Incluzivă, cu modificările 

ulterioare. 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 
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