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Capitolul I
Dispozilii generale
Articolul 1. Prezentul regulament stabileste $i consemneazd misiunea, modul de constituire,
sfuctura, conducarea, atribuliile $irepartifia responsabilitalilor care decug din acestea, funcfionarea
curenta, drepturile Si obligaliile membrilor Consiliului elevilor, precum si relaliile funclionale ale
acestuia cu celelalte organisne de conducere a qcolii.

Articolul 2.
fl) Mandatul Consiliului este de un an.
(2) O persoanA poate fi aleasi ca membru al Consiliuiui elevilor pentru maximum hei mandate

consecutive.
(3) Membrii Consiliului i$i pasheazd mandatul atat timp cet nu Ii se modificd statutul avut in

momentul alegefii.
(4) Consiliul in exerciqiu se consideri dizolvat in ziua intrunirii noului Consiliul.
Articolul 3.
(l) Candidatura de membru al Consiliului poate fi inaintati de orice elev care invati in $P
nr.5,mun. Bal,ti, volultar $i necondilionat de alte persoane externe(profesori, pdrinfi, colegi).
(2) Calitatea de membru al Consiliului se obline prin alegerea persoanei respective ca reprezentant al

Consiliului.
(3) Calitatea de membru al Consiliului devine efectivi din ziua vahdArii de citre Consiliul a alegerii.

Articolul 4,
Mebrul CE are dreptul:

(1) Si participe la gedinlele Consiliului.
(2) Sa-qi exprme liber opiniile privind problemele spuse analizei in Consiliu.
(3) Sd participe prin vot deschis sau secret, dupd caz, la luarea deciziilor.
(4) Sa propuni Consiliului lua.ea in discutie a unor probleme de interes pentru $coald.

Articolul 5,
(l) Calilatea de membru al Consiliului se pierde sau se poate pierde, dupd caz, la ini!iativa persoanei

in cauz5, Ia iniliativa unei treimi din numirul total a1 membrilor Consiliului. Audierea persoanei

respective este obligatorie.
(2) Pierderea calitilii de membru al Consiliului devine efectiva din ziua in care Consiliul hotdrd$te

aceasu,

Capitolul 2
CONSTITUIREA CONSILIULUI
Articolul 6.
(l) Consiliul se constituie in bMa aplicaliilor electronice online sau la recomanddrile colegilor

,profesorilor si administraliei.
(2) Membrii Consiliului sunt ale$i vizibil, inh-o modalitate democratic5, in ulma analizei cererilor li a

potenlialului manifestat de cdhe aplicant.

Articolul 7. Alegerea Pr€tedintelui Consiliului,
(l) Pre$edintele Consiliului se alege pe durata mandatului, prin vot secret.
(2) Este declarat ales Pre$edinte al Consiliului candidatul care a intrunit votul majoritdtii elcvilor

(50%+1 din totalul de n'rembrii al Consiliului).
(3) Dacd nici un candidat nu a intrunit umarul de voturi necesar, se organizeazd al doilea tur de

scrutin, la care vor participa numai doi candidali care in primul tur de scrutin au oblinut cel mai
mare numar de voturi.

Articolul 8. Alegerea vicepregedintelui gi a consilierului.
(l) Vicepre$edintele Consiliului 9i consilierul se aleg la propunerca Pregedintelui Consiliului.

Articolul 9. Revocarea Preqedintelui, a vicepre$edintelui gi a consilierului.
(l) Pregedintele Consiliului poate fi revocat inainte de termen la cererea fracgiunii Consiliului care l-a

propus.
(2) Hoterirea privind revocarea Preiedintelui Consiliului se adoptd cu votul a 2/3 din numdrul

deputalilor alegi, prin vot secret.



(3) Vicepre$edintele $i consilierul Consiliului pot fi revocali inairte de termen, la propunerea

Presedintelui Parlamentului.

Capitolul 3.
FUNCTIONAREA $I STRUCTURA CONSILIULUI

Articolul 10. Consiliul este stmcturat in 3 departamente 9i echipa manageriald formati din

Presedinte, Vice Pregedinte 9i consilieri

Articolul 11. Atributiile Presedirtelui consiliului:
(l) Pre$edintele Consiliului are urmetoarele atribufii:
a) conduce lucrarile Consiliului;
b) asigurd respectarea Regulamentului $i men$inerea ordinii in timpul $edintelor;

c) reprezintd Consiliul gi Scoala;
d) semneazi legile, hotiririle 9i noliunile adoptate de Consiliu

ej delimiteaza attibuliile ale vicepreqedintelui li a consilierului Consiliului;

f) convoacd gedinlele Consiliului din propria inifiativi' la solicitarea directorului sau lasolicitarea

scrisd a cal pulin o teime din numarul membrilor Consiliului;
g) asigurd legitura dintre Consiliul gi conducerea administrative a scolii;
h) prezinta rapotul de activitate;
ii inmdneaza, in numele Consiliului, diploma de acordare a titlurilor onorifice;

ij indeplinegte alte atribulii prev6zute dl prezentul Regulament sau insdrcinirile date de Corsiliu:

?i) int u exercitarea atribuliiior regulamentare, Presedintele Consiliului emite dispozigii 9i ordine

Articolull2. Atribufiile vicepreqedintelui Consiliului:
(1) Vicepresedinlii Consiliului coordoneazi activitatea departamentelor, asigure cobborarea cu alte

instituf ii $i exercitarea controlului Consiliului
(2) VicepreSedintele organizeazA planul de activitate

iij vlcepre$eainlii con-siliului indeplineye , in mod stabilir de pre$edinte_, atribuliile pre$edintelui,

' ' 
deleiate de aceasta, la s olicitarea sau in ab sen{a lui, inclus iv s emneaz' Iegile $ 

j hodririle adop tate

de Consiliul.
Articolul 13. Consilierulr
(1) ProgrameMd activitelile in cadrul Consiliului
(2) Elaboreaza shlcturat planul de activitate al Departamentului.
(3) intocme$te procesul verbal.
(4) Plo$ameazd inftunirile gi identifici ordinea ziiei.
(5) indepline$te orice alte sarcini asumate in cadrul $edinlelor de lucru'

Articolul 14, Repartizarea pe depa(amente .

(l) Responsabilul pe departament este ales de membrii Consiliului'

i2j Responsabilul pe departament se conformeaza obligaliilor ale, specifice domeniului de activitate

Articolul 15, Atribuliile responsabilului pe departamentul de Educalie, Cultud, $i Spoft:

( 1) Elaboreazd planul de activitifi $i dezvoltd proiecte cu caracter cuih]ral, educafional'

(2) Oryattizeazd activitilile in cadrul gcolii.
(3) Coordoneazi cu cluburile qcolare.

(4) indeplinegte orice alte sarcini asumate in cadrul acestui depafiamenl'

Articoiul 16. Atribuliile responsabilului pe depanament de Mass-media $i relalii cu publicul:

(5) Organizarea 9i redactarea revistel onlme
(6) Coordoneaz[ cu radio $colar.
(7) Monitorizeaza site-ul $colii.
(8) Stabile'te 9i intreiine relalii de pafeneriat cu divetse institufii'

(9) indeplinegte orice alte sarcini asumate in cadrul acestui departament

Articolul 1?. Atribuliile responsabilului pe departamenhrl de AsistenlA sociala ii voluntariat:

fl) Promoveazi activitatea de voluntariat in cadrul gcolii.

(2) Orgafizeazd corrcefie de caritate.

i3) indeplineqte orice alte sarcini asumate in cadrul acestui departament'

Articolul 18.
(1) Consiliul se intrunegte in $edinld ordinard in $edinld extraordinare $i in $edinle festive



(2) $edinlele odinare sunt, de regula programate odata la doud sdpEmani $i sunt convocate de cdtre

pre$edintele Consiliului cu cel pulin 48 de ore inainte, prin convocator, cu prccizarea ordinei de zi

(3) Sedinlele exhaordinare se convoaci in situatii de importanli majod
(4) gedinlele extraordinare pot fi convocate de cdtre Preqedintele Consiliului la solicitarea dircctorului

sau a cel pugin 1/3 din numerul membilor Consiliului
Articolul 19.
(1) Membrii consiliului sunt obligali sa fie prezenli la sedin$ele consiliului 9i s6 se inscde pe lista de

prezenla inainte de incepere acestora.
(2) Membrii Consiliului care nu pot lua parte la $edinle vor trebui si anunle din timp Consilierul

Consiliului si si mentioneze cauzele care ii impiedicd si pafiiciple Pentru mai mult de 3 absenfe

successive nemotivate ife parcwsul a 2 luni, un membru al Consiliului poate fi demis Demiterea

se hotfud$te de cdtre Consiliul $i este urmatA de declanqarea procedurii de alegeri pa(iale pentru

completarea locului devenit vacaot in Consiliul.

Articolul 20. Oesligurarea gedinlelor Consiliului recesitd o paflicipare minimi de 2/3 din totalul

membrilor acestuia,

Capitolul 4.
Dispozilii Jindle
Articolul 21, piecare membru al Consiliului Elevilor are dreptul de a vota prin DA sau NU, sau de a

se abtine de la vot. Votul poate fi secret sau deschis, in funclie de hotdrirea Consiliului'

Articolul 22. Membrii Consiliului Elevilor trebuie sd respecte toate rcgulile $i convenliile adoptate

de cetre Consiliul Si sI asigure aplicarea in rindul elevilor a hotaririlor luate'

Articolul 13, Prezentul regulameflet aclioneazi in cadrul Consiliului $colii Profesionale nr' l,
or. Cahul si poate fi modificat in cadrul gedintelor extraordinate.


