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Nr. 2994  din  21.10.2021 

 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE                                                                                                               

privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Tiream,  în 

Comisia de Evaluare a calității și în consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale 

Tiream pentru anul şcolar 2021-2022  

 

 

Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Tiream nr. 

2995/21.10.2021, însoțit de raportul de specialitate al compartimentului de resort  nr. 

2996/21.10.2021 și de avizele de aprobare ale  comisiilor de specialitate  nr. 1, nr. 2 

și nr. 3 din cardrul Consiliului local al comunei Tiream; 

Văzând adresa  unității de învățământ ,Școala Ggimnazială Tiream,  cu nr. de 

înregistrare 2967/19.10.2021 prin care se solicită desemnarea din cadrul consiliului 

local  a unui reprezentant  în Consiliul de Administrație și în în Comisia de Evaluare 

a calității al Școlii Gimnaziale Tiream pentru anul şcolar 2021-2022, 

            În conformitate cu prevederile: 

-  art. 96, alin. (2) lit. a) din Legea  învăţământului naţional  nr. 1/2011,  cu 

modificările şi completările ulterioare,  

- art.4, alin. 1, lit.a din anexa la OMEN nr. 4619 din 22.09.2014 privind 

Metodologia cadru de organizare si functionare a Consiliului de administraţie 

din unităţile de învăţământ preuniversitar; 

- 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, 

 

  CONSILIUL  LOCAL  TIREAM 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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Art. 1 – D-nul/D-na  ……………………..  – consilier în cadrul Consiliului 

local al comunei Tiream, este desemnat să reprezinte Consiliul local al comunei 

Tiream în cadrul Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale Tiream și în 

Comisia de Evaluare a calității.  

Art.2. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 

39/26.11.2020 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 intermediul secretarului  general 

al comunei Tiream, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Tiream, 

Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, conducerii Școlii Gimnaziale Tiream, se 

publică pe site-ul: www.tiream.ro  şi  prin afişare la avizierul Primăriei. 

 

                                                        Tiream, la 21.10.2021 

 

 

                           I N I Ţ I A T O R                                    Avizat pentru legalitate: 

                               PRIMAR,                                             Secretar generat UAT 

                           dl. Tar Nicolae                                           cj. Candid Humă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red./Tehn.C.H.                                                                                                                                                                                                      
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Nr. 2995  din 21.10.2021 

 

REFERAT  DE APROBARE 

 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Tiream,  în 

Comisia de Evaluare a calității și în consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale 

Tiream pentru anul şcolar 2021-2022 

 

În conformitate cu prevederile art.129,alin.(7) ,lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările  și completările ulterioare : „Consiliul 

local asigură , potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar  pentru 

furnizarea serviciilor publice de interes local privind educaţia”. 

Potrivit  prevederilor  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,  la nivelul fiecărei unităţi 

de învăţământ preuniversitar de stat, se constituie un consiliu de administraţie, un 

consiliu profesoral, un consiliu şcolar, consilii a căror mod de constituire, atribuţii 

sunt stabilite prin legi speciale. În cadrul consiliului de administraţie, consiliile locale 

au câte 1 (un) reprezentant. 

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, 

propun  pe dl./d-na consilier .............................., să facă parte din consiliul de 

administrație  al Școlii Gimnaziale Tiream,  propunere pe care o supun  spre analiză 

şi aprobarea Consiliului local, în cadrul şedinţei din cursul lunii noiembrie 2021. 

            În conformitate  cu  prevederilor art. 136 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, INIȚIEZ: Proiectul de hotărâre privind 

desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Tiream,  în Comisia de 

Evaluare a calității și în consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Tiream pentru 

anul şcolar 2021-2022. 

 

INIŢIATOR PROIECT  - PRIMAR - TAR NICOLAE 
Red.T.N./Tehn.C.H. 
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Nr. 2998 din 21.10.2021. 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Tiream,  în 

Comisia de Evaluare a calității și în consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale 

Tiream pentru anul şcolar 2021-2022 

 

Compartimentul de resort din cadrul aparatului  de specialitate al primarului 

comunei Tiream, prin secretarul general cj. Candid Humă, în conformitate cu 

prevederilor art.136 alin. (10) din Ordonanţa de  urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, modificată, formulez prezentul raport cu privire la  proiectul de 

hotărâre înregistrat sub nr. 2994/21.10.2021 cu privire la desemnarea 

reprezentantului Consiliului local al comunei Tiream,  în Comisia de Evaluare a 

calității și în consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Tiream pentru anul 

şcolar 2021-2022, iniţiat de dl. primar Tar Nicolae, din punct de vedere a respectării 

prevederilor  Legii educației naționale nr. 1 /2011, cu modificările și completăriule 

ulterioare şi a prevederilor OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

modificată.   

         Ținând cont de prevederile art. 96, alin.(2) lit. a) din Legea  educației naţionale  

nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul unităţilor de 

învăţământ de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, consiliul de administraţie 

este format din 7 membri, cu următoarea componenţă: 3 cadre didactice, inclusiv 

directorul; 2 reprezentanţi ai părinţilor; primarul sau un reprezentant al 

primarului; un reprezentant al consiliului local. Directorul este membru de drept al 

consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de 

învăţământ respectivă. Prevederile prezentului articol se aplică în mod 

corespunzător şi pentru învăţământul preşcolar şi primar; 

În acest sens, cu respectarea prevederilor legii propunem spre dezbatere 

Consiliului local, Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului local al comunei Tiream,  în Comisia de Evaluare a calității și în consiliul 

de administraţie al Şcolii Gimnaziale Tiream pentru anul şcolar 2021-2022. 

      Tiream, la 21.10.2021.  

Secretar general UAT - cj. Candid Humă 
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