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RAPORT
la proiectul de hotdrAre privind desemnarea unai reprezentant al Consiliului ludelean

Ialomilatn Consiliul de adminisffafie al Palatului Copiilor Slobozia, judegal Ialomitra

Proiectul de hotdrdre supus dezbaterii Consiliului Judelean lalomila propune
aprobarea desemndrii unui reprezentant al Consiliului Judelean lalomila tn Consiliul de
administralie al Palatului Copiilor Slobozia, judelul lalomila.

Conform art. 100 alin. (1) din Legea educaliei nalionale nr. I/2011, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare, palatele qi cluburile copiilor sunt unitdli de
invdldmdnt pentru activitdlile extrascolare. Educalia nonformald are ca scop demoltarea
qi diversificarea competenlelor-cheie qi formarea competenlelor specifice in funclie de
domeniul q i profilul ac tivitdli i extras c o lar e.

De asemenea, potrivit art. I I alin. (I) din Regulamentul privind organizarea Si
funclionarea-palatelor Si cluburilor copiilor, ,,consiliul de administralie este organ de
conducere. In exercitarea atribuliilor ce ii revin, consiliul de administralie qi directorii
colaboreazd cu Consiliul profesoral, cu comitetul de pdrinfi/asocialiile de pdrinli, cu
reprezentanlii minoritdlilor nalionale, unde este cazul, Si cu autoritdlile administraliei
locale". La alin. (9) al aceluiasi articol se precizeazd cd ,,membrii consiliului de
administra{ie coordoneazd Si rdspund de domenii de activitate pe baza delegdrii de
sarcini stabilite de directorul consiliului, prin decizie."

Palatul Copiilor Slobozia, .iudelul Ialomila solicitd prin adresa nr.
2886/26.11.2013, conform prevederilor art. I4 alin. 3 din Anexa nr. I la Regulamentului
de organizare Si funclionore a unitdlilor care oferd activitate extraqcolard aprobat prin
Ordinul 5567/2011, desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judelean Ialomila in
Consiliul de administralie al acestei unitdli de tnvdsdmdnt.

Fald de cele de mai sus considerdm ca actele
din punct de vedere al legalitftii Si oportunitdtii
reprezentantul sdu Consiliul Judelean Ialomila va
deffiqurare a activitdlii extras colare.

normativ e inv oc ate fundamenteazd
proiectul de hotdrdre qi cd prin
contribui la buna organizare Si
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