
 

 

 

 

 

DECIZIA Nr. 3 din 01.09.2022 

pentru constituirea Consiliului de Administrație  

 

Profesor Millea Florica, director al ”Liceului Tehnologic Ion I.C. Brătianu”, sector 2 

București, numit prin DECIZIA nr. 5476/ 20.12.2021 emisă de Inspectoratul Școlar București,  

În temeiul: 

- Ordinul nr. 600/2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului 

controlului intern/managerial al entităţilor publice; 

- Art. 97 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011 cu actualizările și modificările 

ulterioare. 

Având în vedere prevederile: 

- Art. 96 din Legea nr. 1/2011, Legea Educației Naționale, modificat prin O.U.G. nr. 49/2014; 

- Regulamentul de organizare și funcţionare; 

- Ordinul nr. 5.154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a 

consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar. 

 

DECID: 

Art. 1 Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic ”Ion I.C. Brătianu” va avea următoarea 

componenţă: 

 Millea Florica, director - preşedinte; 

 Radu Mirela Magdalena, director adjunct - membru; 

 Paul Liliana, cadru didactic – membru; 

 Spulber Olguța Laura, cadru didactic – membru; 

 Farcaș -Flamaropol Dana-Claudia, cadru didactic – membru; 

 Cristodor Raluca, cadru didactic – membru; 
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 Brat Alexandra, reprezentant al părinţilor; 

 Minciu Elena Nastasia, reprezentant al părinţilor; 

 Gheorghe Eliad, reprezentant al primarului; 

 Stoica George Andrei, reprezentant consiliul local; 

 Soare Vlad, reprezentant consiliul local; 

 Georgescu Daniela Elena, reprezentant consiliul local; 

 Borza Silvana Smaranda, reprezentant agent economic; 

 Firică Marilena, reprezentant agent economic; 

 Constantin Valentina, reprezentant al elevilor; 

 

 Uceanu-Petrache Maria-Cosmina, lider sindical – observator; 

 

Art. 2 Consiliul de Administrație are atribuțiile prevăzute de lege și regulament. 

Art. 3 Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de către compartimentul secretariat. 

                

 

Director, 

Millea Florica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Notă: Consiliul de administrație se constituie din 7, 9 sau 13 membri, după cum urmează: 

a) în cazul unităților de învățământ de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, consiliul de 

administrație este format din 7 membri, cu următoarea componență: 3 cadre didactice, inclusiv 

directorul unității de învățământ, 2 reprezentanți ai părinților, primarul sau un reprezentant al 

primarului, un reprezentant al consiliului local. Directorul unității de învățământ este membru de 

drept al consiliului de administrație, din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de 

învățământ. Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător și pentru învățământul 

preșcolar și primar; 

b) în cazul în care consiliul de administrație este format din 9 membri, dintre aceștia 4 sunt cadre 

didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanți ai consiliului local și 2 

reprezentanți ai părinților. Directorul unității de învățământ este membru de drept al consiliului 

de administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învățământ; 

c) în cazul în care consiliul de administrație este format din 13 membri, dintre aceștia 6 sunt 

cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului; 3 reprezentanți ai consiliului local și 

3 reprezentanți ai părinților. Directorul unității de învățământ este membru de drept al consiliului 

de administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învățământ. 

(2) În unitățile de învățământ special de stat, consiliul de administrație este organul de conducere 

și este constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel: 

a) în cazul unităților de învățământ special de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, 

consiliul de administrație este format din 7 membri, cu următoarea componență: 3 cadre 

didactice, inclusiv directorul unității de învățământ; 2 reprezentanți ai părinților; președintele 

consiliului județean/Consiliului General al Municipiului București sau un reprezentant al 

acestuia. Directorul unității de învățământ este membru de drept al consiliului de administrație 

din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învățământ respectivă. Prevederile prezentului 

articol se aplică în mod corespunzător și pentru învățământul preșcolar și primar; 

b) în cazul în care consiliul de administrație este format din 9 membri, dintre aceștia 4 sunt cadre 

didactice, președintele consiliului județean/Consiliului General al Municipiului București sau un 

reprezentant al acestuia, 2 reprezentanți ai consiliului județean/Consiliului General al 

Municipiului București și 2 reprezentanți ai părinților. Directorul unității de învățământ este 



membru de drept al consiliului de administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea 

de învățământ; 

c) în cazul în care consiliul de administratei este format din 13 membri, dintre aceștia 6 sunt 

cadre didactice; președintele consiliului județean/Consiliului General al Municipiului București 

sau un reprezentant al acestuia, 3 reprezentanți ai consiliului județean/Consiliului General al 

Municipiului București și 3 reprezentanți ai părinților. Directorul unității de învățământ este 

membru de drept al consiliului de administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea 

de învățământ respectivă. 

(3) În cazul unităților de învățământ particular și confesional, în componenta consiliului de 

administrație sunt incluși reprezentanți ai fondatorilor. Conducerea consiliului de administrație 

este asigurată de persoana desemnată de fondatori. În unitățile pentru învățământul general 

obligatoriu, consiliul de administrație cuprinde și un reprezentant al consiliului local. 

(4) În consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar, din cota rezervată 

părinților un loc este repartizat, cu drept de vot, unui reprezentant al elevilor, care a împlinit 

vârsta de 18 ani.   


