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DISPOZIȚIA NR. 112
DIN 19.11.2020
Privind desemnarea reprezentantului Primarului comunei Șincai în Consiliul de
Administraţie al Şcolii Gimnaziale Șincai
Primarul comunei Șincai, județul Mureș, Pop Vasile
Având în vedere:
- Adresa nr. 1081/11.11.2020 înregistrată la Primăria comunei Șincai sub nr. 2594 din
13.11.2020, prin care Directorul Şcolii Gimnaziale Șincai solicita desemnarea reprezentantului
primarului care să facă parte din consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ;
- Prevederile art. 96, alin. (1) şi (2), lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/05.01.2011,
cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 4, alin. (1), lit. b), ale art. 5, alin. (1) şi ale art. 7, alin. (1), lit. c) din
Ordinul M.E.N. nr. 4619/22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare şi
funcţionare a Consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 155, alin. (1), lit. e) şi al art. 196, alin (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ,
DISPUNE:
Art. 1. Se desemnează dl. Toma Dragoș având funcția de consilier al primarului în cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Șincai, jud. Mureș, pentru a reprezenta
primarul comunei Șincai în cadrul Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Șincai.
Art. 2. Persoana nominalizată la art. 1 va aduce la îndeplinire prevederile prezenţei dispoziţii.
Art. 3. - Prezenţa dispoziţie va fi transmisă prin intermediul secretarului general al U.A.T. –
ului, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Județului Mureș, pentru exercitarea controlului
de legalitate, persoanei prevăzute la art. 1, Școlii Gimnaziale Șincai, și se aduce la cunoștință
publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.șincai.ro.
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