
 

            

     

R O M A N I A               Avizat,    

JUDEŢUL MUREŞ                                         Proiect de Hotărâre                                                 

COMUNA SÂNCRAIU DE MUREŞ          Secretar General al UAT 

CONSILIUL LOCAL,            Băiețan Alina Mariana  

 

   H O T Ă  R  Â  R  E A   nr.  …                                                

Din   ………………………. . 2021 

 

Privind  numirea reprezentanților din partea Consiliului Local 

Sâncraiu de Mures ca membrii in Consiliul de Administrație al Școlii 

Gimnaziale  Sâncraiu de Mures, județ Mureș, pentru anul școlar 2021-2022 

 
Consiliul local al comunei Sâncraiu de Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru din 

…………………2021, în exercitarea atribuțiilor legale; 

 

Luând act de Raportul de specialitate nr. 13281 din 01.09.2021 al Secretarului General 

al UAT  Sâncraiu de Mureș și Referatul de aprobare nr. 13.549 din 06.09.2021 al Primarului 

Comunei Sâncraiu de Mureș; 

 Adresa nr. 13.295 din 01.09.2021 înaintată de Școala Gimnazială Sâncraiu de Mures, 

prin care solicită supunerea spre aprobare și dezbatere a unui proiect de hotărâre privind 

desemnarea reprezentanților din cadrul Consiliului Local al Comunei Sâncraiu de Mureș, care 

să facă parte din Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Sâncraiu de Mures; 

Luând act de avizul Rapoartelor comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Sâncraiu de Mureș; 

Cu respectarea prevederilor Legii 554/2004 a contenciosului administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale,cu modificările și completările ulterioare; 

 Conform O.M.E.N. nr. 4619 din 22 septembrie 2014, art.3, modificată cu Ordinul nr. 

3160/2017 pentru modificarea si completarea Metodologiei – cadru de organizare și 

funcționare a consiliului de administratie din unitățile de învățământ preuniversitar și hotărârii 

CA  a ISJ Mures nr. 8445/09.10.2014,; 

  

  În temeiul art.129 alin. (2), lit.”d” și alin. (7), lit.”a”, art.139 alin.1) și art. 196, alin.1 

lit.”a” din O.UG. nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare: 

     

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SÂNCRAIU DE MUREȘ  

H o t ă r ă ş t e : 

 
 

ART.1. Se aprobă numirea celor doi reprezentanti ai Consiliului Local Sâncraiu de 

mures, judet Mures ca membrii în Consiliul de Administratie al  Școlii Gimnaziale Sâncraiu 

de Mureș din comuna Sâncraiu de Mures, județ Mureș pentru anul scolar 2021-2022, în 

persoana domnilor/doamnelor consilieri: 

Dl./D-na ............................................ 

Dl./D-na........................................... 

 



ART.2. Cu aducerea  la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

persoanele nominalizate la Art.1, din prezenta hotărâre. 

 ART.3.  Cu data prezentei se abrogă orice dispoziție care contravine prezentei 

hotărâri. 

ART.4.  Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului- Judetul Mures, în 

vederea exercitării controlului  cu privire la legalitate, Primarului comunei Sâncraiu de Mures, 

persoanelor  prevăzute la art.1 – pentru ducerea la îndeplinire, Școlii Gimnaziale Sâncraiu de 

Mureș. 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Sâncraiu de  Mureș în ședința ordinară din 

.............,cu respectarea prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu un număr de .. pentru,....abțineri și ... 

împotrivă, din totalul de 15 consilieri locali in funcție și .... consilieri locali prezenti la sedintă.  
 

 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ, 

..................................................... 

 

 

 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ , 

                  Secretarul General al  comunei Sâncraiu de Mureș                                                    

               Băiețan Alina Mariana 

 

 

 

 

 

                                 INIȚIATOR PROIECT  

                              Budian Petru - Ionuț- primar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după 

îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art.139 – 140 din OUG.57/ 05.07.2019 privind Codul administrativ 

 



 
 

 

 

   

R O M A N I A          

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                      

Primaria SÂNCRAIU DE MUREŞ             

Nr. 13.549 din 06.09.2021                                                                                                                                                

                                                                                                                  

   

 

Raport de aprobare  
 

Privind  numirea reprezentanților din partea Consiliului Local 

Sâncraiu de Mures ca membrii în Consiliul de Administrație al Școlii 

Gimnaziale Sâncraiu de Mureș, județ Mureș, pentru anul scolar 2021-2022 
 

 

 

 

 

In conformitate cu prevederile art. 136 din OUG nr.57/2019, privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. 32 alin. (1) din Legea nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicata  cu modificarile si completarile ulterioare , prin  prezenta inițiem: 

 

Proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților din partea 

Consiliului Local Sâncraiu de Mures ca membrii în Consiliul de 

Administrație al Școlii Gimnaziale  Sâncraiu de Mures, judet Mureș pentru 

anul școlar 2021-2022 
 

Prin adresa nr. 13295/01.09.2021  Școala Gimnazială Sâncraiu de Mureș solicită 

desemnarea  în cadrul primei ședinte de consiliu local a doi reprezentanți din partea 

Consiliului Local care să facă parte din Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale 

Sâncraiu de Mures, potrivit prevederilor O.M.E.N. nr. 4619 din 22 septembrie 2014, art.3 

modificată cu Ordinul nr. 3160/2017 pentru modificarea si completarea Metodologiei –cadru 

de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar si hotărârii CA  a ISJ Mures. 

 Ținand cont de cele mai sus prezentate și de competența decizională a consiliului 

local al comunei Sâncraiu de Mures, propunem aprobarea Proiectului  de hotărâre așa 

cum a fost prezentat, consilierii locali urmând să stabilească doi membrii. 

 

 

Primar, 

 

BUDIAN PETRU- IONUȚ 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

           

R O M Â N I A          

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                          

PRIMARIA SÂNCRAIU DE MUREŞ 

Nr. 13.281 din 01.09.2021         

  

            

                                                     

 

Referat de specialitate  

 

Privind  numirea reprezentanților din partea Consiliului Local 

Sâncraiu de Mures ca membrii în Consiliul de Administrație al Școlii 

Gimnaziale Sâncraiu de Mureș, județ Mureș, pentru anul scolar 2021-2022 
 

 

 

In temeiul art. 136 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare, analizând proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul comunei 

Sâncraiu de Mures, facem cunoscut următoarele: 

Având în vedere Adresa înregistrată în cadrul institutiei noastre sub nr. 13.295 din 

01.09.2021 Școala Gimnazială Sâncraiu de Mureș solicită desemnarea  în cadrul primei 

ședinte de consiliu local a doi reprezentanți din partea Consiliului Local care să facă parte din 

Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Sâncraiu de Mures 

Potrivit  prevederilor art. 96  alin. 2)  din Legea nr. 1/2011 a Educatiei Nationale , 

modificată și completată, Legea nr.201/2018(1) - Unitățile  de învatamant preuniversitar cu 

personalitate juridica sunt conduse de consiliile de administratie, de directori și de directori 

adjuncți, după caz.  

In exercitarea atribuțiunilor care le revin, consiliile de administrație și directorii 

conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinți și cu autoritățile publice locale. În 

cazul în care consiliul de administrație este format din 9 membrii, dintre acestia 4 sunt cadre 

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

reprezentanti ai părinților.” 

Luand in considerare Procesul verbal al sedintei de ceremonoie privind constituirea 

Consiliului Local Sâncraiu de Mures  din data de 29.10.2020 coroborat cu Ordinul nr. 446 din 

data de 30.10.2020 a Institutiei Prefectului –Judetului Mures privind constatarea ca legal 

constituit  Consiliul Local al Comunei Sâncraiu de Mures, 

Pe cale de consecință, conform prevederilor legale mai sus citate, se impune 

elaborarea unei hotărâri privind desemnarea reprezentanților din partea Consiliului Local 

Sâncraiu de Mures ca membrii în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale  Sâncraiu de 

Mureș, judet Mureș, pentru anul școlar 2021-2022. 

 

 

     

Secretar  General al UAT Sâncraiu de Mures 

Băiețan Alina Mariana 

 

 


