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  Secretar,Crăciun Adrian 

 

                        HOTARARE 

privind desemnarea unui reprezentant al  Consiliului local in Consiliul de Administratie al Scolii 

Gimnaziale Cozma pentru anul scolar 2018-2019 

 

 Primarul comunei Cozma , domnul Ormenişan Petru, 

 Avand in vedere : 

 - Adresa nr.393/114.09.2018 depusa de Scoala Gimnaziala Cozma, inregistrata la institutia 

noastra sub nr.1871/14.09.2018 prin care se solicita desemnarea unor reprezentanti al  Consiliului local 

in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Cozma; 

 - expunerea de motive a secretarului comunei Cozma nr. 1836/10.09.2018, precum si avizul 

favorabil al comisiilor de specialitate ale consiliului local precum si avizele comisiilor de specialitate 

ale consiliului local: 

- In conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) -(2) din Ordinul Ministerului Educatiei si 

Cercetarii nr.5079/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadrul de organizare si functionare a 

consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar, cu modificarile si completarile 

ulterioare,anexa la O.M.E.N.4619 din 22.09.2014, coroborata cu art.96 alin(2) lit.a) din Legea 

Educatiei Nationale,cu modificarile si completarile ulterioare; Conform prevederilor art.7 alin.(13) din 

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 
Conform prevederilor art.7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată; 
 In temeiul prevederilor art.36, alin.(2) litera d), alin.(6) lit a),pct.1, ale art 45 , alin (1) si ale art. 

115 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare,  

H O T A R A S T E : 

   Art.1. Se numeste domnul ………………….-consilier local, reprezentant al Consiliului Local 

Cozma in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Cozma, pentru anul scolar 2018-2019. 
 

Art.2. Reprezentantul desemnat va participa la sedintele Consiliului de Administratie, lunar, 

sau ori de cate ori se considera necesar si va aduce la cunostinta Consiliului Local hotararile adoptate. 
 

   Art.3.  Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarului comunei Cozma: 

 -Institutiei Prefectului-Judetul Mures; 

 - Primarului comunei Cozma; 

 - Scolii Gimnaziale Cozma; 

 - Persoanei nominalizate la art.1. 

 

Primar, 

Ormenişan Petru         

 

  


