ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 290 /2018
privind avizarea prelungirii contractului de parteneriat a Consorţiului şcolar din
municipiul Orăştie

Consiliul Local al Municipiului Orăştie, judeţul Hunedoara;
Având în vedere:
- H.C.L. nr. 16/2013 privind acceptarea înfiinţării unui consorţiu şcolar
în municipiul Orăştie;
- H.C.L. nr.31/2014 privind modificarea H.C.L nr. 16/2013 referitoare
la acceptarea înfinţării unui consorţiu Şcolar în Municipiul Orăştie;
- Solicitarea Liceului Teoretic ,,Aurel Vlaicu” Orăştie, înregistrată cu
nr. 17.077/2018;
- proiectul de hotărâre nr.298/2018, expunerea de motive a
Primarului Municipiului Orăştie înregistrată cu nr.17.119/22.11.2018, raportul
Direcţiei Administraţie Publică Locală nr.17.135/23.11.2018 și raportul de avizare
al comisiei pentru învăţământ, sănătate, sport, cultură și culte.
În baza prevederilor art. 62 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a art.
7 şi art. 8 din Regulamentul –cadru pentru organizarea şi funcţionarea consorţiilor
şcolare, aprobate prin Ordinul MECTS nr. 5488/2011.
În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. d, alin.(6), lit. a,pct 1 şi art. 45,
alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Avizează prelungirea Contractului de parteneriat a Consorţiului Şcolar
din municipiul Orăştie nr. 759/2013, pe o durată de 3 ani, prin acordul scris al
părţilor contractante, conform Actului Adiţional care constituie Anexă la prezenta
hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii –
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara;
- Inspectoratului Şcolar al Judeţului Hunedoara;
- Primarului Municipiului Orăştie;
- Unităţilor Școlare din municipiul Orăştie.

Orăștie, 29.11.2018

Preşedinte de şedinţă,
prof.Țambă Alin Adam
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 10 voturi
Adoptată în ședinţa ordinară din data de 29 noiembrie 2018, prin vot
deschis, cu unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcţie
(18 prezenţi).
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Anexă
la HCL nr. 290 / 2018

ACT ADIłIONAL LA CONTRACTUL DE PARTENERIAT PENTRU
CONSTITUIREA CONSORłIULUI ŞCOLAR AL ŞCOLILOR DIN
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
Preambul
Şcolile LICEUL TEORETIC „AUREL VLAICU” cu sediul în Orăştie, str. GHEORGHE LAZĂR, nr.8,
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DOMINIC STANCA” cu sediul în ORĂŞTIE, str. EROILOR, nr.23 A, LICEUL
TEHNOLOGIC „NICOLAUS OLAHUS” cu structura ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DR. AUREL VLAD” cu sediul în
ORĂŞTIE, str. LUMINII, nr.10, s-au constituit în ConsorŃiu Şcolar al municipiului Orăştie începând din 31.01.2013,
pe o perioadă de trei ani, conform Ordinului ministrului educaŃiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.5.488/2011 şi
Legii educaŃiei naŃionale nr.1/2011, prin Contractul de parteneriat nr.795 din 29.01.2013. Ulterior structura
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DR. AUREL VLAD” devine unitate cu personalitate juridică şi se alătură consorŃiului,
îndeplinindu-se condiŃiile din Ordinul ministrului educaŃiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.5.488/2011 de la
Art.9.
În Art.6 al contractului menŃionat mai sus se prevede posibilitatea prelungirii contractului. În consecinŃă
părŃile contractante decid prelungirea contractului pe o perioadă de 3 ani, cu noul contract având forma menŃionată
în articolele 1-6 de mai jos.

ARTICOLUL 1

PărŃile contractante

Unitatea de învăŃământ LICEUL TEORETIC „AUREL VLAICU” cu sediul în ORĂŞTIE, str. GHEORGHE
LAZĂR nr.8, judeŃul HUNEDOARA, tel./fax 0254241196, e-mail secretariat@colegiulvlaicu.ro C.U.I. 5453916
reprezentată prin prof. GIURGIU MARGARETA, având funcŃia de director
Unitatea de învăŃământ ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DOMINIC STANCA” cu sediul în ORĂŞTIE, str.
EROILOR nr.23 A, judeŃul HUNEDOARA, tel./fax 0254241269, e-mail dominic_stanca@yahoo.com C.U.I.
30657780 reprezentată prin prof. ROŞU MIRCEA OVIDIU, având funcŃia de director
Unitatea de învăŃământ LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAUS OLAHUS” cu sediul în ORĂŞTIE, str.
OCTAVIAN GOGA nr.25, judeŃul HUNEDOARA, tel./fax 0254241389, e-mail nicolaus_olahus@yahoo.com C.U.I.
5453924 reprezentată prin prof. CÎNDEA LENUłA AURELIA, având funcŃia de director
Unitatea de învăŃământ ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DR. AUREL VLAD” cu sediul în ORĂŞTIE, str. LUMINII
nr.10, judeŃul HUNEDOARA, tel./fax 0254241166, e-mail scaurelvlad@yahoo.com C.U.I. 32212621

reprezentată prin prof. BULZ DIONISIE, având funcŃia de director
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Articolul 2

Obiectul contractului

Prezentul contract are ca obiect constituirea consorŃiului şcolar între părŃile contractante, conform Legii
educaŃiei naŃionale nr.1/2011 şi Regulamentului-cadru pentru organizarea şi funcŃionarea consorŃiilor şcolare,
aprobat prin Ordinul ministrului educaŃiei şi cercetării, tineretului şi sportului nr.5.488/2011.
Denumirea consorŃiului şcolar este CONSORłIL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI ORĂŞTIE.
Domenii principale de activitate ale consorŃiului şcolar: SIGURAREA ÎNCADRĂRII CU NORMĂ ÎNTREAGĂ
A TUTUROR PROFESORILOR TITULARI ŞI ATRAGEREA PROIECTELOR CU FINANłARE EUROPEANĂ.
ConsorŃiul şcolar se înfiinŃează pentru a asigura:
a) mobilitatea personalului între unităŃile de învăŃământ preuniversitar ale consorŃiului şcolar; în consorŃiu
se va asigura completarea normei profesorilor titulari a căror normă nu poate fi constituită în şcoala/ în şcolile în
care aceştia sunt titulari. Se menŃionează explicit că nu va fi solicitată completarea normei în alte şcoli pentru
profesori titulari cu normă întreagă sau parŃială dacă în şcolile unde au titulatura (întreagă sau parŃială) există plata
cu ora la materiile pentru care se cere completare. În acest sens se vor opera modificări inclusiv în perioada 1-15
septembrie, conform situaŃiei actualizate. După constituirea normelor, orele rămase în regim plata cu ora se
stabilesc separat de fiecare şcoală în parte;
b) utilizarea în comun a bazei materiale a unităŃilor de învăŃământ preuniversitar ale consorŃiului şcolar;
c) lărgirea oportunităŃilor de învăŃare oferite elevilor şi recunoaşterea reciprocă a rezultatelor învăŃării şi
evaluării acestora;
d) facilitarea accesului la servicii educaŃionale de calitate pentru toŃi elevii;
e) îmbunătăŃirea calităŃii serviciului de educaŃie prin adaptare la nevoile şi opŃiunile elevilor (curriculum la
decizia şcolii adoptat în funcŃie de necesităŃile unităŃilor de învăŃământ ce fac parte din consorŃiul şcolar);
f) dezvoltarea de programe curriculare şi extracurriculare;
g) accesul unităŃilor de învăŃământ din cadrul consorŃiului şcolar la proiecte în parteneriat cu alte instituŃii şi
organizaŃii publice sau private, din Ńară ori din străinătate;
h) investigarea şi planificarea coordonată a ofertei, pe termen mediu şi lung, pentru acoperirea optimă a
nevoilor de educaŃie şi formare profesională în teritoriu;
i) acŃiuni coordonate pentru acoperirea nevoilor de orientare şi consiliere a elevilor;
j) colaborarea în teritoriu pentru asistenŃă specializată, consiliere şi sprijin în favoarea familiilor elevilor cu
risc de părăsire timpurie a şcolii;
k) promovarea colaborării interdisciplinare în vederea stimulării, inovării şi formării competenŃelor pentru
dezvoltarea sustenabilă în societatea cunoaşterii;
l) colaborarea pentru asigurarea calităŃii prin benchmarking (schimb de bune practici în cadrul reŃelei şi cu
şcoli din Uniunea Europeană, în special privind implementarea asigurării calităŃii, învăŃarea centrată pe elev, elevii
cu nevoi speciale, elaborarea de materiale de învăŃare etc.);
m) realizarea de acŃiuni comune de marketing pe piaŃa serviciilor educaŃionale;
n) diversificarea ofertei de servicii educaŃionale, prin programe de stimulare a performanŃei, de educaŃie
timpurie, de realizare a programului „Şcoală după şcoală”, de formare a adulŃilor, contractarea unor servicii pentru
întreprinderi şi comunităŃile locale (de exemplu, studii, cercetări, consultanŃă etc.);
o) atragerea de proiecte cu finanŃare europeană

Articolul 3

Drepturile şi obligaŃiile unităŃilor de învăŃământ preuniversitar parte în consorŃii
şcolare
(1) UnităŃile de învăŃământ preuniversitar parte în consorŃii şcolare beneficiază de următoarele drepturi:
a) să ia parte, prin reprezentare, la toate întrunirile consorŃiului şcolar, precum şi la procesul d eluare a
hotărârilor;
b) să îşi prezinte în mod liber problemele cu care se confruntă;
c) să primească sprijin, atunci când solicită, din partea celorlalŃi membri ai consorŃiului şcolar;
d) să fie implicate în proiectele desfăşurate de către consorŃiul şcolar;
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(2) UnităŃile de învăŃământ preuniversitar parte în consorŃii şcolare au următoarele obligaŃii:
a) să desemneze toŃi membrii consiliului de administraŃie care le vor reprezenta în consorŃiul şcolar;
b) să participe, prin intermediul reprezentanŃilor, la toate întrunirile consorŃiului şcolar şi la adoptarea tuturor
hotărârilor;
c) să contribuie la elaborarea planului de acŃiuni al consorŃiului şcolar (P.A.C.) şi la îndeplinirea acestor
obiective;
d) să informeze prompt conducerea consorŃiului şcolar cu privire la orice modificări apărute în structura lor;
e) să sprijine celelalte unităŃi de învăŃământ preuniversitar din cadrul consorŃiului şcolar, atunci când
acestea le solicită aportul;
f) să participe prin alocări financiare la proiectele comune;
g) unităŃile de învăŃământ ale consorŃiului întocmesc o bază de date comună care conŃine situaŃia
încadrărilor din fiecare şcoală, atât planul de încadrare cât şi situaŃia din septembrie;
h) hotărârile adoptate la nivelul consorŃiului se supun validării Consiliului Profesoral al fiecărei unităŃi
şcolare şi devin operante după validare;
i) contractual de parteneriat al consorŃiului poate fi îmbunătăŃit, modificat cu acordul tuturor şcolilor membre
ale consorŃiului.

Articolul 4

Încetarea consorŃiului şcolar
ConsorŃiul şcolar încetează prin:
a) desfiinŃarea cu acordul părŃilor;
b) încetare de drept.

Articolul 5

Retragerea/Excluderea părŃilor contractante
(1) O unitate de învăŃământ preuniversitar parte a consorŃiului şcolar constituit se poate retrage în
următoarele condiŃii: LA DECIZIA CONSILIULUI PROFESORAL AL ŞCOLII
(2 )O unitate de învăŃământ preuniversitar parte a consorŃiului şcolar constituit poate fi exclusă sau îşi
pierde dreptul de partener în cadrul consorŃiului şcolar atunci când:
a) nu mai îndeplineşte condiŃiile prevăzute la art.4 din Regulamentul-cadru pentru organizarea şi
funcŃionarea consorŃiilor şcolare, aprobat prin Ordinul ministrului educaŃiei, cercetării, tineretului şi sportului
nr.5.488/2011;

Articolul 6

Durata contractului
Prezentul contract se încheie pentru o durată de 3 (TREI) ani, cu începere din data de 14.01.2016.
Contractul poate fi prelungit prin acordul scris al părŃilor contractante cu cel puŃin 15 zile înainte de expirare, pentru
o perioadă de trei ani.

Articolul 7

Prevederi finale
PărŃile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului printr-un act adiŃional la contractul de parteneriat, prin consens, în cadrul consorŃiului.
Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu prezentul contract vor fi soluŃionate pe cale amiabilă.
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