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Nr. 2828/27.10.2021  
PROIECT DE HOTĂRÂRE   

privind numirea în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Comunei Șincai, pentru exercitarea 
atribuțiilor prevăzute de actele normative în vigoare,  în Consiliul de Administrație al Școlii 

Gimnaziale Șincai, în anul şcolar 2021-2022 
 

Consiliul local al comunei Șincai,  

 Analizând Referatul de aprobare nr. 2828/27.10.2021 și, privind numirea în calitate de reprezentant al 
Consiliului Local al Comunei Șincai, pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute de actele normative în vigoare,  
în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Șincai, în anul şcolar 2021-2022; 
             - Raportul de specialitate nr. 2826/27.10.2021 

- avizul comisiei de specialitate 
Având în vedere prevederile: 

 - Adresa nr. 1064/27.09.2021 înregistrată la  registratura Primăriei comunei Șincai sub nr. 
2514/30.09.2021, prin care Conducerea Școlii Gimnaziale Șincai solicită desemnarea reprezentantului 
Consiliului Local al Comunei Șincai în vederea actualizării componenței Consiliului de Administrație; 
  - art. 96, alin. (1) şi (2), lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/05.01.2011, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - art. 3 alin. (1) și alin. (2), art. 4 alin. (1) lit. a) și următoarele din  Metodologia -Cadru din 2021 de 
organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 
Ordinul 5154/2021; 
            - Art. 7 alin. (13) din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

În conformitate cu prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2), lit. d), alin.(7), lit. a), alin.(14), art.139 
alin.(1), precum şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare  

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1. Se  desemnează domnul/doamna...........în calitate de reprezentant al Consiliului Local al 

Comunei Șincai, pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute de actele normative în vigoare, în Consiliul de 
Administrație al Școlii Gimnaziale Șincai, în anul şcolar 2021-2022.  

Art.2. Atribuţiile consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, sunt 
cele prevăzute în Metodologia -Cadru din 2021 de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din 

unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul 5154/2021. 
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Executivul 

comunei Șincai, prin Secretarul general al unității administrativ teritoariale Comuna Șincai. 
Art.4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul 
administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de 
legalitate. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija Secretarului 
General U.A.T Șincai, delegat,  Primarului comunei Șincai, persoanei nominalizate la art. 1, Școlii 
Gimnaziale Șincai și se publică pe pagina de internet a instituției www.primariasincai.ro. 
  

Viză de legalitate,                                                                                              Primar, 
p. SECRETAR GENERAL U.A.T                                                          VASILE POP 

ONAC DAN – CRISTIAN 
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JUDEȚUL MUREȘ 
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Nr. 2826/27.10.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind numirea în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Comunei Șincai, pentru exercitarea 
atribuțiilor prevăzute de actele normative în vigoare,  în Consiliul de Administrație al Școlii 

Gimnaziale Șincai, în anul şcolar 2021-2022 
 

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a inițierii proiectului de hotărâre privind 
numirea în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Comunei Șincai, pentru exercitarea atribuțiilor 
prevăzute de actele normative în vigoare,  în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Șincai, în anul 
şcolar 2021-2022, s-a procedat la întocmirea prezentului raport de specialitate.  

Necesitatea: 
Ținând cont de  adresa nr. 1064/27.09.2021 înregistrată la  registratura Primăriei comunei Șincai sub 

nr. 2514/30.09.2021, prin care Conducerea Școlii Gimnaziale Șincai solicită desemnarea reprezentantului 
Consiliului Local al Comunei Șincai în vederea actualizării componenței Consiliului de Administrație.  

 
Oportunitatea: 
Dezvoltarea nivelului educațional la nivelul unității administrativ teritoriale Comuna Șincai, prin 

cunoașterea nevoilor cu care se confruntă atât personalul didactic, cât și elevii,  în mod direct și nemijlocit de 
către autoritățile administrației publice locale.  

 
Legalitatea: 
- Prevederile art. 96, alin. (1) şi (2), lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/05.01.2011, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 - Prevederile art. 3 alin. (1) și alin. (2), art. 4 alin. (1) lit. a) și următoarele din  Metodologia -Cadru 
din 2021 de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, 
aprobată prin Ordinul 5154/2021; 

Urmare celor menționate mai sus, propun primarului Comunei Șincai elaborarea spre dezbatere și 
aprobare în Consiliului Local al comunei Șincai a unui  Proiect de hotărâre privind numirea în calitate de 
reprezentant al Consiliului Local al Comunei Șincai, pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute de actele 
normative în vigoare,  în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Șincai, în anul şcolar 2021-2022. 

 

 
 

p. SECRETAR GENERAL U.A.T  

ONAC DAN - CRISTIAN 
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Nr. 2828/27.10.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind numirea în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Comunei 
Șincai, pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute de actele normative în vigoare,  în Consiliul de 

Administrație al Școlii Gimnaziale Șincai, în anul şcolar 2021-2022 
 

Prezentul referat de aprobare are la bază prevederile art. 6 alin. (3) și art. 30 alin. (1) lit. c), alin. (2) 
din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, reprezentând instrumentul de prezentare și motivare a proiectului de 
hotărâre. 

Văzând Raportul de specialitate nr. 2826/27.10.2021 întocmit de către Secretarul general al U.A.T. 
Comuna Șincai privind numirea în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Comunei Șincai, pentru 
exercitarea atribuțiilor prevăzute de actele normative în vigoare,  în Consiliul de Administrație al Școlii 
Gimnaziale Șincai, în anul şcolar 2021-2022 

Având în vedere prevederile: 
- art. 96, alin. (1) şi (2), lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/05.01.2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 -  art. 3 alin. (1) și alin. (2), art. 4 alin. (1) lit. a) și următoarele din  Metodologia -Cadru din 2021 de 

organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 
Ordinul 5154/2021; 

Ținând cont de  adresa nr. 1064/27.09.2021 înregistrată la  registratura Primăriei comunei Șincai sub 
nr. 2514/30.09.2021, prin care Conducerea Școlii Gimnaziale Șincai solicită desemnarea reprezentantului 
Consiliului Local al comunei Șincai în vederea actualizării componenței Consiliului de Administrație.  

 Având în vedere expunerea anterior menționată, în temeiul art. 30 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea 
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 136 din din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun spre aprobarea Consiliului Local al Comunei 
Șincai a Proiectului de hotărâre privind numirea în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Comunei 
Șincai, pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute de actele normative în vigoare,  în Consiliul de Administrație 
al Școlii Gimnaziale Șincai, în anul şcolar 2021-2022. 

INIȚIATOR 
PRIMAR 

VASILE POP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


