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HOTĂRÂREA NR. 39 

din 07 octombrie 2022      

 

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 2022-2023 

 

Consiliul local al comunei Șincai, întrunit în şedinţă extraordinară de lucru, din data de 07.10.2022, ora 

10:00 

 - Referatul de aprobare nr. 3025/30.09.2022 întocmit de către inițiator și Raportul de specialitate nr. 

3026/30.09.2022 întocmit de către Secretarul general, precum și  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 2022-2023; 

 - avizul favorabil al comisiilor de specialitate;  

Luând act de adresa nr. 986/20.09.202 înregistrată la  registratura Primăriei comunei Șincai sub nr. 

2898/20.09.2022, prin care Conducerea Școlii Gimnaziale Șincai solicită desemnarea reprezentantului Consiliului 

Local al comunei Șincai în vederea actualizării componenței Consiliului de Administrație; 

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; 

În conformitate cu prevederilor art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. d), ale alin. (7) lit. a), ale alin. (14), ale art. 

139 alin. (1), precum şi ale 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 doamna Moldovan Angelica 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 2022-2023.  

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, Primarului comunei Șincai, Instituției Prefectului – Județul Mureș pentru verificarea legalității, persoanei 

nominalizate la art. 1, Școlii Gimnaziale Șincai și se publică pe pagina de internet a instituției www.primariasincai.ro. 

          

              Contrasemnează,                                                                           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

      SECRETAR GENERAL                                                                            PANCZEL FRANCISC 

            TOMA DRAGOȘ 
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CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ȘINCAI, 

DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ AL CONSILIULUI LOCAL ȘINCAI  ȘI CEA A 

SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI ȘINCAI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI 

ȘINCAI 

VOTURI PENTRU__, VOTURI ÎMPOTRIVĂ__, VOTURI ABȚINERE 

Nr. 

crt. 
OPERAȚIUNI EFECTUATE 

Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii1) …/…/2022  

2 Comunicarea către primarul comunei2) …/…/2022  

3 Comunicarea către prefectul județului3) …/…/2022  

4 Aducerea la cunoștință publică4+5) …/…/2022  

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) …/…/2022  

6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz …/…/2022  

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1) art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută 

sau simplă, după caz.”; 
2) art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 
3) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei 

prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...; 
4) art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija 

secretarului general al comunei.; 
5) art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează 

se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 
6) art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință 

publică.”; 
7) art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către 

persoanele cărora li se adresează.” 

mailto:sincai@cjmures.ro
http://www.primasincai.ro/

