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JUDEŢUL SATU MARE 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
        T I R E A M 
 
 
                                        

      H O T Ă R Â R E A  Nr.39/2020 
privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Tiream,  în consiliul de 

administraţie al ŞCOLII GIMNAZIALE TIREAM  
 

 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.11.2020; 
 Având în vedere proiectul de hotărâre nr.3315/06.11.2020, iniţiat în baza referatului de 
aprobare a primarului comunei Tiream  înregistrat sub nr. 3281/04.11.2020, însoţit de raportul de 
specialitate al compartimentului de resort nr.3347/10.11.2020 şi de avizele de aprobare emise de  
comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local Tiream, nr.1,nr.2 şi nr.3 ; 

Văzând adresa  unității de învățământ ,Școala Ggimnazială Tiream,  prin care se solicită 
desemnarea din cadrul consiliului local  a unui reprezentant  în Consiliul de Administrație al Școlii 
Gimnaziale Tiream,  în urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020, 
            În conformitate cu  prevederile art.96, alin.(2) lit. a) din Legea  învăţământului naţional  
nr.1/2011,  cu modificările şi completările ulterioare , coroborat cu prevederile art.4 , alin.(1) lit.a) 
din Anexa la Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 4619/ 2014 
pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administratie 
din unitatile de invatamant preuniversitar, cu modificările  și completările ulterioare, 

În  baza  prevederilor art.129, alin.(2) ,lit.b) și  lit.d), alin.7,lit.a)  din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările  și completările ulterioare; 
           În temeiul  prevederilor art. 139,alin.(1) și a art.196,alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă 
nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările  și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1 - D-nul/ D-na     ZÖLD  ALEXANDRU – consilier în cadrul Consiliului local 
al comunei Tiream, este desemnat (ă) să reprezinte  Consiliul local al comunei Tiream în cadrul 
Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale Tiream.  
 Art.2. -  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotarari , H.C.L..nr.40/2018 privind 
desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Tiream,  în consiliul de administraţie al 
Şcolii Gimnaziale Tiream, îşi încetează aplicabilitatea.  
          Art.3 . - Prezenta hotărâre se comunică  , prin grija secretarului general al comunei Tiream, 
Instituţia Prefectului judeţului Satu Mare, conducerii Școlii Gimnaziale Tiream, se publică  pe  
site-ul : www.tiream.ro  şi  Cetăţeni, prin afişare la avizierul Primăriei  
 

Tiream, la  26 noiembrie 2020 
 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      Contrasemnează, 
         Consilier local:Vinkler  Valter                            Secretarul general al comunei Tiream: 
                                                                                                        jr. Maria Grigoraş 
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            Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (1) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind  Codul 

administrative, modificată; 
         Total consilieri în funcţie:11; Nr.total al consilierilor prezenţi: 10 ; Nr. total al consilierilor absenți:1 ;                                                                                               
         Voturii pentru : 8 ;  Voturi împotrivă : 0;  Abţineri:   2 .   Nr. total al cons. care au participat la dezbateri şi la vot :10 


