
 

HOTĂRÂREA nr. 50 

                           Din 17.12.2020 

 
privind numirea a doi  reprezentanţi ai Consiliului Local comunei Șincai, în Consiliul de Administrație 

al Școlii Gimnaziale Șincai, în anul şcolar 2020-2021 

 

 Consiliul local comuna Șincai, întrunit în şedinţă extraordinară de lucru, 

Având în vedere  

           -Referatul de aprobare nr.2650 din 20.11.2020, privind numirea a doi  reprezentanţi ai 

Consiliului Local comunei Șincai, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Șincai, în anul 

şcolar 2020-2021. 

           - Raportul compartimentului de specialitate al Primarului Comunei Șincai 

- prevederile art.96 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011,  

-Ordinul M.E.N. nr.4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare 

a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitara,cu  modificările şi completările 

ulterioare, 

-- ORDIN M.E.N. Nr. 3160/2017 din 1 februarie 2017 pentru modificarea şi completarea 

Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de 

învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul M.E.N. nr. 4.619/2014 

- art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în Administrația publică, republicată 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2), lit. d), alin.(7), lit. a), alin.(14) şi art. 196 alin. 

(1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ  

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art.1. Se numesc d-nul Panczel Csaba și d-na Moldovan Angelica în calitate de reprezentanţi ai 

Consiliului Local comunei Șincai, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Șincai, în anul 

şcolar 2020-2021,.  

Art.2. Atribuţiile consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, 

sunt cele prevăzute în Ordinul M.E.N. nr.4619/2014, cu  modificările şi completările ulterioare. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Executivul 

comunei Șincai, prin Secretar general U.A.T  şi se comunică persoanelor nominalizate conform art.1, 

Școlii Gimnaziale Șincai și Primarului comunei Șincai. 

Art.4. În conformitate cu prevederile art.252 alin.1, lit.c) art.255 din OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea 

controlului de legalitate. 

      

                                                                                                      PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ  

      BALAZS LEVENTE 

Contrasemnează, 

Secretarul general al comunei delegat 

ONAC Dan – Cristian  
 

   

 

 

ROMÂNIA   

JUDEŢUL MUREŞ 

UAT COMUNA  ŞINCAI, CIF 4375836 

Comuna ŞINCAI, localitatea Şincai, str.Principală  nr. 156  

Judeţul Mureş, cod poştal  547595   
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