
                    ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA COZMA 

Localitatea Cozma, str. Principală nr. 41 
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Cod.547170 

PROIECT                                                        Avizat pentru legalitate,                                                

  Secretar general UAT, 

Crăciun Adrian 

 

                        HOTARARE 

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

Gimnaziale Cozma pentru anul scolar 2021-2022 
 

 Primarul comunei Cozma , domnul Ormenişan Petru, 

 Avand in vedere : 

 - Adresa nr.553/06.08.2021 depusa de Scoala Gimnaziala Cozma, inregistrata la institutia 

noastra sub nr.1654/17.08.2021 prin care se solicita desemnarea unui reprezentant al  Consiliului local 

in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Cozma; 

 - Referatul de aprobare nr. 1664/18.08.2021 a primarului comunei Cozma si Raportul de 

specialitate nr. 1664/1/18.08.2021 a secretarului comunei Cozma, 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.4 alin.(1) -(2) din Ordinul Ministerului Educatiei si 

Cercetarii nr.5447/31.08.2020 privind aprobarea Metodologiei-cadrul de organizare si functionare a 

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

ulterioare, coroborata cu art.96 alin(2) lit.a) din Legea 1/2011, a  Educatiei Nationale,cu modificarile si 

completarile ulterioare si a Ordinului Nr. 4.619 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si 

functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar art. 4 si art. 5. 
- Conform prevederilor art.7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată; 

 In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. d, alin (7) lit. a, art. 139, alin (1), art. 196 alin. (1) 

litera a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,,  

 

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 2021-2022. 
 

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. 

Initiator 

Primar, 

Ormenişan Petru 

 

  



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA COZMA 

Localitatea Cozma, str. Principală nr. 41E-mail: cozma@cjmures.ro, 

Tel./Fax. 0265-349456/0265-349.402Cod.547170 

 

Nr. 1664/18.08.2021 

 

 

REFERAT  DE APROBARE 

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

Gimnaziale Cozma pentru anul scolar 2021-2022 
 

 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea 

şi sancţionarea corupţiei, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare 

Avand in vedere prevederile art. 136 alin. (8) litera a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a consiliului local este supus 

dezbaterii numai dacă este însoțit de referatul de aprobare semnat de inițiator. 

Drept urmare, prezint spre analiză și aprobare Consiliului local proiectul de hotărâre privind    

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

Cozma pentru anul scolar 2021-2022 

 

 

Inițiator: 

PRIMAR, 

Ormenisan Petru 
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Nr. 1664/1/18.08.2021 

 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotarare privind numirea unui reprezentant al Consiliului Local in 

Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Cozma pentru anul 2021-2022 

 
 Prin adresa nr. 553/06.08.2021 a Scolii Gimnaziale Cozma, inregistrata la institutia noastra sub 

nr.1654/17.08.2021 se solicita numirea unor reprezentanti al Consiliului Local Cozma in Consiliul de 

Administratie al Scolii Gimnaziale Cozma pentru anul 2021-2022. 

 Conform art.18 din OMEN NR. 5447/2020  

- (1) Consiliul de administratie este organ de conducere al unitatii de invatamant. 

   (2) Consiliul de administratie se organizeaza si functioneaza conform Metodologiei-cadru de 

organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant, aprobata prin 

ordin al ministrului educatiei si cercetarii. 

   (3) Directorul unitatii de invatamant de stat este presedintele consiliului de administratie, cu 

exceptia unitatilor de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica care scolarizeaza exclusiv in 

invatamant profesional si tehnic cu o pondere majoritara a invatamantului dual, in care presedintele 

consiliului de administratie este ales dintre membrii acestuia cu majoritate simpla a voturilor. 

   (4) Pentru unitatile de invatamant particular si confesional, conducerea consiliului de administratie 

este asigurata de persoana desemnata de fondatori. 

   (5) Cadrele didactice care au copii in unitatea de invatamant nu pot fi desemnate ca membri 

reprezentanti ai parintilor in consiliul de administratie al unitatii de invatamant, cu exceptia situatiei 

in care consiliul reprezentativ al parintilor si asociatia de parinti nu pot desemna alti reprezentanti. 

   (6) In situatii obiective, cum ar fi calamitati, intemperii, epidemii, pandemii, alte situatii 

exceptionale, sedintele consiliului de administratie se pot desfasura on-line, prin mijloace electronice 

de comunicare, in sistem de videoconferinta. 

   Art. 19. - (1) La sedintele consiliului de administratie participa, de drept, cu statut de observatori, 

reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant 

preuniversitar din unitatea de invatamant. 

   (2) La sedintele consiliului de administratie in care se dezbat aspecte privind elevii, presedintele 

consiliului de administratie are obligatia de a convoca reprezentantul consiliului scolar al elevilor, 

care are statut de observator. 

   (3) Reprezentantul elevilor din liceu si din invatamantul postliceal participa la toate sedintele 

consiliului de administratie, avand statut permanent, cu drept de vot, conform procedurii de alegere a 

elevului reprezentant in consiliul de administratie al unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobata 

prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii. 

 

In baza Ordinului Nr. 4.619 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a 

consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar 

 

Art. 4. - (1) Consiliul de administratie se constituie din 7, 9 sau 13 membri, dupa cum urmeaza: 

   a) in cazul unitatilor de invatamant de nivel gimnazial cu un singur rand de clase, consiliul de 

administratie este format din 7 membri, cu urmatoarea componenta: 3 cadre didactice, inclusiv 

 

  



directorul unitatii de invatamant, 2 reprezentanti ai parintilor, primarul sau un reprezentant al 

primarului, un reprezentant al consiliului local. Directorul unitatii de invatamant este membru de drept 

al consiliului de administratie din cota aferenta cadrelor didactice din unitatea de invatamant respectiva. 

Prevederile prezentului articol se aplica in mod corespunzator si pentru invatamantul prescolar si 

primar; 

(…..) 2) In unitatile de invatamant special de stat, consiliul de administratie este organul de conducere 

si este constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel: 

   a) in cazul unitatilor de invatamant special de nivel gimnazial cu un singur rand de clase, consiliul de 

administratie este format din 7 membri, cu urmatoarea componenta: 3 cadre didactice, inclusiv 

directorul unitatii de invatamant; 2 reprezentanti ai parintilor; presedintele consiliului 

judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau un reprezentant al acestuia; un reprezentant 

al consiliului judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Directorul unitatii de invatamant 

este membru de drept al consiliului de administratie din cota aferenta cadrelor didactice din unitatea de 

invatamant respectiva. Prevederile prezentului articol se aplica in mod corespunzator si pentru 

invatamantul prescolar si primar; 

 Art. 5. - (1) La inceputul fiecarui an scolar, dar nu mai tarziu de data inceperii cursurilor, 

consiliul de administratie in exercitiu hotaraste declansarea procedurii de constituire a noului consiliu 

de administratie. 

   (2) In vederea constituirii noului consiliu de administratie, in acord cu prevederile art. 4, directorul 

unitatii de invatamant deruleaza urmatoarea procedura: 

   a) solicita, in scris, consiliului local, primarului, respectiv consiliului judetean/Consiliului General al 

Municipiului Bucuresti, presedintelui consiliului judetean/Consiliului General al Municipiului 

Bucuresti, in cazul invatamantului special, operatorului economic/operatorilor economici sau 

consiliului reprezentativ al operatorilor economici, in cazul unitatilor de invatamant care scolarizeaza 

in invatamantul profesional si tehnic si al unitatilor de invatamant preuniversitar cu personalitate 

juridica care scolarizeaza exclusiv in invatamant profesional si tehnic cu o pondere majoritara a 

invatamantului dual, consiliului reprezentativ al parintilor, precum si consiliului elevilor desemnarea 

reprezentantilor, in termen de 10 zile lucratoare de la data solicitarii. In cazul unitatilor de invatamant 

in care exista clase cu invatamant in limba materna, directorul va solicita consiliului reprezentativ al 

parintilor sa desemneze si un reprezentant al parintilor elevilor care invata la clasele cu invatamant in 

limba materna. In mod similar se procedeaza si in unitatile de invatamant cu predare in limbile 

minoritatilor nationale in cadrul carora functioneaza si clase cu predare in limba romana; 

 

 În vederea desemnarii unui reprezentant al Consiliului Local  in Consiliul de Administraţie, 

directorul unităţii de învăţământ solicită, în scris, consiliului local, primarului, desemnarea 

reprezentantului, adresa nr. 553/06.08.2021. 

Tinand cont de  prevederilor art.7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată, care prevede ca :(13) In cazul reglementarii unei 

situatii care, din cauza circumstantelor sale exceptionale, impune adoptarea de solutii imediate, in 

vederea evitarii unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun 

adoptarii in procedura de urgenta prevazuta de reglementarile in vigoare,cât și faptul că,  Consiliul de 

Administratie al Scolii Gimnaziale Cozma nu poate funcționa fară reprezentanții desemnati se impune 

desemnarea în regim de urgență a acestora. 

 Avand in vedere cele expuse , se impune adoptarea unei Hotarari a Consiliului Local Cozma 

privind numirea a reprezentantului  Consiliului Local Cozma in Consiliul de Administratie al Scolii 

Gimnaziale Cozma pentru anul 2020-2021. 

 

 

Secretar general UAT Cozma 

 Crăciun Adrian 

    


