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DECIZIA NR.1117/68/2015
Având în vedere


Art 96 din Legea nr. 1/5 ianuarie 2011 – a Educației Naționale modificată și completată;



Ordinul MEN nr. 4619/22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare
şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, precum şi
Anexa cuprinzând Metodologia-cadru;



Ordinul MECŞ nr. 4621/23 iulie 2015 de modificare şi completare pentru Metodologia-cadru de
organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar
aprobată prin Ordinul MEN nr. 4619/22 septembrie 2014;



Regulamentul de organizare și funcționare a unităților din învățământul preuniversitar aprobat
prin Ordinul MEN nr. 5115/15 decembrie 2014;



Hotărârea Consiliului Profesoral consemnată în registrul de procese - verbale în data de 15
octombrie 2015;



Hotărârea Comitetului de părinţi consemnată în registrul de procese-verbale în data de 18
octombrie 2015;



Hotărârea Consiliului elevilor consemnată în registrul de procese-verbale în data de 15 octombrie
2015;
În temeiul:



Art 97 din Legea nr.1/ 5 ianuarie 2011 – a Educației Naționale, completată și modificată;



Art 23 din Regulamentul de organizare și funcționare a unităților din învățământul preuniversitar
aprobat prin Ordinul MEN nr. 5115/15 decembrie 2014;
Directorul Liceului Pedagogic ,,Vasile Lupu” Iași, profesor Mihaela Ungureanu, numită
prin Ordinul M.Ed.C.T. nr. 4015/14 mai 2008
DECIDE:
Art. 1 La data de 19 octombrie 2015 se dizolvă Consiliul de administraţie de la Liceul Pedagogic

“Vasile Lupu” Iaşi numit prin decizia nr.1039/73/2014 care a funcţionat în perioada 1 septembrie 2014 –
18 octombrie 2015.
Art. 2 Se constituie, cu aceiaşi data de 19 octombrie 2015, noul Consiliu de Administraţie de la
Liceul Pedagogic “Vasile Lupu” Iași conform art 96 din Legea nr.1/2011 a Educației Naționale, cu
completările și modificările ulterioare, art. 4 din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a
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Consiliului de Administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, art.19 din Regulamentul de
organizare și funcționare a unităților din învățământul preuniversitar, respectiv o structură de 9 membri.
Art.3 Structura Consiliului de Administrație, este stabilită în conformitate cu art.4 lit b din
Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie modificată şi completată
prin Ordinul MECŞ nr. 4621/23 iulie 2015, în anul școlar 2015 – 2016 cuprinde: 9 membri dintre care 4
sunt cadre didactice, iar din această cotă directorul este membru de drept, un reprezentant al
primarului, doi repezentanţi ai consiliului local, un reprezentant al părinţilor şi un reprezentant al
elevilor, şi anume:


prof. Mihaela Ungureanu , director al Liceului Pedagogic “Vasile Lupu” Iaşi,



directorul adjunct al Liceului Pedagogic “Vasile Lupu” Iaşi,



prof. Irina Ofelia Cosovanu, ales ca reprezentant al Consiliului Profesoral,



prof. Elena Dana Coman, ales ca reprezentant al Consiliului Profesoral,



reprezentanții Consiliului Local care vor fi desemnaţi, prin adresă, de către Consiliul
Local Iaşi,



reprezentantul Primarului care va fi desemnat, prin adresă, de către Primăria Iaşi,



domnul Tonu Nicolae, reprezentantul Comitetului de Părinți,



domnul Ţurcanu Valeriu, reprezentantul Consiliului Elevilor.

Calitatea de membru al Consiliului de Administraţie este incompatibilă cu:
a) calitatea de membri în acelaşi consiliu de administraţie a soţului, soţiei, fiului, fiicei,
rudelor şi afinilor până la gradul IV inclusiv;
b) primirea unei sancţiuni disciplinare în ultimii 3 ani;
c) condamnarea penală.
Pierderea calitatii de membru în consiliul de administraţie operează de drept în următoarele
situaţii:
a) înregistrarea a 3 absenţe nemotivate în decursul unui an şcolar la şedinţele consiliului de
administraţie;
b) înlocuirea, în scris, de către autoritatea care a desemnat persoana respectivă;
c) ca urmare a renunţării în scris;
d) ca urmare a condamnării pentru savârşirea unei infracţiuni, dispuse prin hotărâre
judecătorească definitivă;
e) ca urmare a încetării/ suspendării contractului individual de munca, în cazul cadrelor didactice.
Revocarea membrilor consiliului de administraţie se face cu votul a 2/3 din membrii
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consiliului de administraţie în următoarele situaţi:
a) savârşirea de fapte care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului unităţii de
învăţământ;
b) neîndeplinirea atribuţiilor stabilite.
Directorul unităţii de învăţământ emite decizia prin care se constată pierderea, de drept sau prin
revocare, a calităţii de membru în consiliul de administraţie. Decizia se comunică persoanei şi, după caz,
autorităţii/ structurii care a desemnat-o.
Art.4 La ședințele Consiliului de Administrație, în conformitate cu art.10, alin.11 din
Metodologia-cadru, sunt invitați liderii de sindicat, cu statut de observatori, și anume:


prof. Eugenia Drișcu – Alianța Sindicală “Gh. Asachi”Iași,



prof. Daniel Ionel Răduianu – USLIP Iași.

Art.5 Consiliul de Administrație are ca atribuții prevederile legale stabilite de art. 96(7) din
Legea nr. 1/ 5 ianuarie 2011 – a Educației Naționale, precum și cele stabilite de art 19 din Regulamentul
de organizare și funcționare a unităților din învățământul preuniversitar.
Art.6 În conformitate cu art.10 alin.1 din Metodologia-cadru se numeşte preşedintele Consiliului
de administraţie, doamna Mihaela Ungureanu, director al Liceului Pedagogic “Vasile Lupu” Iaşi.
Art.7 In conformitate cu art 12 lit.d din Metodologia-cadru se numește ca secretar pentru
Consiliul de Administrație, secretarul șef al unității care are ca atribuție redactarea lizibilă și inteligibilă
a proceselor–verbale ale ședinței Consiliului de Administrație.
Art.8 Activitatea Consiliului de administraţie se desfăşoară conform procedurii stabilite în
conformitate cu Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din
unităţile de învăţământ preuniversitar.
Art.9 Consiliul de Administrație se întrunește lunar, precum și ori de câte ori este necesar, la
solicitarea directorului unității, a două treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie ori a
două treimi din numărul membrilor consiliului profesoral, și este legal constituit, în prezența a cel puțin
două treimi din numărul membrilor săi. Hotărârile Consiliului de Administrație se iau, prin vot, cu două
treimi din numărul membrilor prezenți.
Art.10 Prezenta decizie se comunică persoanelor desemnate, prin semnătură, de către serviciul
secretariat şi se afişează la sediul unităţii.
Dată astăzi, 19 octombrie 2015
Director,
Profesor Mihaela Ungureanu
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