
 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Dolj în 

Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor Craiova 

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară,  

 având în vedere referatul de aprobare al  Direcției Imagine și Coordonare 

Instituţii Subordonate, Biroul Coordonare şi Monitorizare Instituţii Subordonate, 

înregistrat sub nr. 30184/02.12.2020, prin care se propune desemnarea unui 

reprezentant al Consiliului Judeţean Dolj în Consiliul de Administraţie al Palatului 

Copiilor Craiova, adresa nr. 26114/13.10.2020 – solicitare desemnare reprezentant 

C.A., raportul Serviciului Juridic, Administrație Locală nr. 30380/03.12.2020, 

precum și avizul comisiilor de specialitate,  

 în conformitate cu art. 15 alin. (3) din anexa la Ordinul nr. 4624/2015 pentru 

modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor 

care oferă activitate extraşcolară, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.567/2011,  

 în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f),  art. 182 și  art. 196 din Ordonanţa de Urgenţă 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1 –  Se desemnează dl/dna ......................................., reprezentant al 

Consiliului Judeţean Dolj în Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor 

Craiova, pentru anul școlar 2020 - 2021. 

 Art. 2 – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

însărcinează Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj şi persoana 

nominalizată la art.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 
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 Art. 3 – Prezenta hotărâre se va comunica Palatului Copiilor Craiova și 

persoanei nominalizate la art.1. 

 

 

Nr._______             Adoptată la data de _______2020 

 

PREŞEDINTE,        Contrasemnează 

                        Secretar General al Județului, 

Dorin Cosmin VASILE                Anda NICOLAE 

  



DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE  

INSTITUȚII SUBORDONATE 

Biroul Coordonare şi Monitorizare 

Instituţii Subordonate 

Nr.  30184/02.12.2020 

             

                    PREŞEDINTE, 

 

        Dorin CosminVASILE 

 

 

REFERAT DE APROBARE  

a proiectului de hotărâre privind desemnarea unui 

reprezentant al Consiliului Judeţean Dolj în Consiliul de Administraţie  

al Palatului Copiilor Craiova 
 

 Potrivit prevederilor  art. 15, alin. (3)  din Ordinul nr. 4624/2015 pentru 

modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor 

care oferă activitate extraşcolară, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.567/2011: ”Consiliul de administraţie al 

palatului copiilor este format din 13 membri, după cum urmează: 6 cadre didactice 

din totalul de cadre didactice titulare ale unităţii de învăţământ cu personalitate 

juridică şi structuri, inclusiv directorul, 1 reprezentant al inspectoratului şcolar 

judeţean - responsabil cu coordonarea activităţii educative extraşcolare, 2 

reprezentanţi ai administraţiei publice locale, 3 reprezentanţi ai părinţilor şi 1 

reprezentant al partenerilor educaţionali.” 

 Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Dolj sub nr. 26114/13.10.2020, 

conducerea Palatului Copiilor Craiova solicită desemnarea unui reprezentant al 

Consiliului Județean Dolj – membru al Consiliului de Administrație al Palatului 

Copiilor Craiova și structurilor arondate (Segarcea, Băilești, Poiana Mare, Calafat, 

Dăbuleni, Bechet, Filiași). 

 Având în vedere cele expuse, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Dolj în Consiliul de 

Administraţie al  Palatului Copiilor Craiova, pentru anul școlar 2020 - 2021. 
 

DIRECTOR EXECUTIV,  

 

Larisa RĂDUCAN         

Întocmit,  

Consilier B.C.M.I.S. 

                   Loreta Pavel 
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr.30380/03.12.2020 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra 

Proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului 

Județean Dolj în consiliul de administrație al Palatului Copiilor Craiova  

 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4) coroborate cu ale art. 136 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, 

Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind 

desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Dolj în consiliul de administrație 

al Palatului Copiilor Craiova. 

 

și a constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: desemnarea reprezentanților Consiliului 

Județean Dolj în consiliul de administrație al Palatului Copiilor Craiova. 

 

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile 

Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, 

instrucțiuni, normative, regulamente, etc.),  în limitele şi în a căror 

implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre: 

prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare 

prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv 

prevederile: art. 15 alin.(3) din anexa la O.M.E.C.S. 4624/2015, art.173 

alin. (1) lit. f), art.182 și art 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 



3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate 

a compartimentului: nu este cazul. 

     

     Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul 

de hotărâre este întemeiat, din punct de vedere al reglementărilor specifice 

aplicabile, respectiv al legalităţii, raportat la atibuțiile și competențele specifice 

acestui compartiment, sens în care îl avizăm favorabil şi propunem analizarea şi 

supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în  şedinţă 

ordinară a Consiliului Judeţean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de 

Instrucţiunile de lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri şi constituirea 

proiectului ordinii de zi. 

Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul 

        

 

 

            Șef Serviciu juridic,  

 

                 Daiana Stoica 

 

Întocmit, 

 

Consilier Juridic, 

 

Alin Maria  

 

 

 

 

 

 

 
 


