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

H O T Ă R Â R E A  Nr. 26/2016 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Tiream,  în consiliul 

de administraţie al ŞCOLII GIMNAZIALE TIREAM  

 
Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29.08.2016,  

           Având în vedere proiectul de hotărâre prezentat, expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre,  precum şi rapoartele de aviz favorabil ale comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 şi nr.3 
,a Consiliului local al comunei Tiream 

În conformitate cu  prevederile art.96, alin.(2) lit. b) din Legea  învăţământului naţional  
nr.1/2011, prevederile H.G. nr .1942/2004 privind nominalizarea judeţelor pilot care vor aplica 
noul sistem de finanţare şi administrare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat; 

 Luând în considerare  faptul că  în urma alegerilor locale din data de  5 iunie 2016 
prin   Hotărârea  nr.3/ 24.06.2016  s-a  constituit  noul consiliu local al comunei Tiream, se 
impune desemnarea  reprezentanţilor acestuia  în consiliul de administraţie al Şcolii 
Gimnaziale Tiream, din rândul consiliului local nou constituit.  
          În temeiul at.36 alin,1 , alin 2 lit d), alin 6 lit. a), punctul 1, din Legea administraţiei 
publice locale nr.  215/2001,republicată şi actualizată 

În baza prevederilor art. 45 alin (1) din Legea 215/2001 a administraţiei publice 
locale,republicată şi actualizată 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1 - D-nul/ D-na  __TEGZEŞ MONICA__  - 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 -  D-nul / D-na  SCHREPLER EMERIC  -  consilier în cadrul consiliului local al 
comunei Tiream ,este desemnat(ă) să reprezinte consiliul local în  cadrul Consiliului  de 
administraţie  al Şcolii Gimnaziale Tiream.  
 Art.3. -  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCL.nr.28/2012 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Tiream  în consiliul de 
administraţie al Şcolii Gimnaziale Tiream, îşi încetează aplicabilitatea.  
          Art.4 . - Prezenta hotărâre se comunică , prin grija secretarului, primarului comunei 
Tiream,  Instituţia Prefectului Satu Mare, Conduceri Şcolai Gimnazială Tiream, se publică  pe  
site-ul : www.tiream.ro  şi  Cetăţeni, prin afişare la avizierul Primăriei. 
                       

Tiream, la  29 august 2016 
 
           PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ                                            Contrasemnează, 
   Consilier local :  Babtan Dorel                                  Secretar: jr. Grigoraş  Maria  
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R O M Â N I A 
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA TIREAM 
      - P R I M A R - 
Nr.1440 din  28.07.2016 
 
 
 

PROIECT  DE HOTĂRÂRE 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Tiream,  în consiliul de 

administraţie al ŞCOLII GIMNAZIALE TIREAM  
 

 
Având în vedere  prevederile art.96, alin.(2) lit. b) din Legea  învăţământului naţional  

nr.1/2011,  cu modificările şi completările ulterioare , prevederile H.G. nr .1942/2004 privind 
nominalizarea judeţelor pilot care vor aplica noul sistem de finanţare şi administrare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat,    

Luând în considerare  faptul că  în urma alegerilor locale din data de  5 iunie 2016 prin   
Hotărârea  nr.3/ 24.06.2016  s-a  constituit  noul consiliu local al comunei Tiream, se impune 
desemnarea  reprezentanţilor acestuia  în consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale 
Tiream, din rândul consiliului local nou constituit.  
      În temeiul at.36 alin,1 , alin 2 lit d), alin 6 lit. a), punctul 1, din Legea administraţiei publice 
locale nr.  215/2001,republicată şi actualizată 

În baza prevederilor art. 45 alin (1) din Legea 215/2001 a administraţiei publice 
locale,republicată şi actualizată 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1 - D-nul/ D-na  __TEGZEŞ MONICA_  -  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 -  D-nul  SCHREPLER EMERIC  -  consilier în cadrul consiliului local al comunei 
Tiream ,este desemnat(ă) să reprezinte consiliul local în  cadrul Consiliului  de administraţie  
al Şcolii Gimnaziale Tiream.  
 Art.3. -  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei  HCL.nr.28/2012 privind 
desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Tiream  în consiliul de administraţie 
al Şcolii Gimnaziale Tiream, îşi încetează aplicabilitatea.  
          Art.4 . - Prezenta hotărâre se comunică cu :  Instituţia Prefectului Satu Mare, Primarul 
comunei Tiream,  Şcoala Gimnazială Tiream, - Cetăţeni ,prin afişare la avizierul primăriei. 
 
                                                    Tiream, la  28 iulie  2016 
 

 
INIŢIATOR PROIECT 

PRIMAR 
dl.Tar Nicolae  
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R O M Â N I A 
JUDEŢUL SATU MARE 
PRIMĂRIA COMUNEI TIREAM 
 - P R I M A R - 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectului de hotărâre  privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei 

Tiream  în consiliul de administraţie  al ŞCOLII GIMNAZIALE TIREAM  
 
 
        În conformitate cu prevederile art.36 alin.(6) din legea nr.215/2001 a  administraţiei 
publice locale,republicată şi actualizată : „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. b) din Legea  învăţământului naţional  nr.1/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare , prevederile Hotărâri Guvernului  nr. 1942/2004 
privind nominalizarea judeţelor pilot care vor aplica noul sistem de finanţare şi administrare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat,  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 2 reprezentanţi. 
           Luând în considerare  faptul că  în urma alegerilor locale din data de 5 iunie 2016 prin   
Hotărârea  nr.3/24.06.2016 s-a  constituit  noul consiliu local al comunei Tiream, se impune 
desemnarea  reprezentanţilor acestuia  în consiliul de administraţie al Şcoli Gimnaziale 
Tiream  din rândul consiliului local nou constituit.  
   În temeiul prevederilor art. 45 alin. 6) din Legea nr. 215/2001, republicată şi 
actualizată privind administraţia publică locală, si cu respectarea reglementărilor legale in 
vigoare, propun desemnarea  în consiliul de administraţie al Scolii Gimnaziale Tiream  a 
doamnei consilier Tegzeş Monica  şi domnului(ei) consilier Schrepler Emeric, propunere pe 
care o supun  spre analiză şi aprobarea Consiliului local , în cadrul şedinţei din cursul lunii  
august  2016. 

        În temeiul prevederilor art. 44 alin.(2) din OG nr.35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, coroborate cu cele ale 
art. 45 alin.(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

INIŢIEZ:                            

proiectul de hotărâre  privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei 
Tiream  în consiliul de administraţie  al Şcolii Gimnaziale Tiream „ 

 
 
                                                     Tiream, la  28 iulie 2016.  
 

 
 PRIMAR 

dl. Tar Nicolae 
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R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE 
PRIMĂRIA COMUNEI TIREAM  
 Cabinetul secretarului  
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
compartimentului de resort cu privire la proiectul de hotărâre  privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului local al comunei Tiream  în consiliul de administraţie  al  

Şcolii Gimnaziale Tiream„ 
 
 

În temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr. 215/2001 republicată şi actualizată a  
administraţiei publice locale, compartimentul Resurse Umane formulează prezentul Raport  
de specialitate cu privire la  proiectul de hotărâre  privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului local al comunei Tiream  în consiliul de administraţie  al Şcolii Gimnaziale Tiream„ 
            Potrivit  prevederilor Hotărârii consiliului local  nr.5/2016  privind reorganizarea reţelei 
şcolare a comunei Tiream pentru anul şcolar 2016 – 2017 pe teritoriul comunei Tiream 
funcţionează Şcoala Gimnazială Tiream, unitate cu personalitate juridică având arondate  
Şcoala primară din localitatea Vezendiu şi Grădiniţa cu program normal din localitatea 
Portiţa,  Prevederile H.G. nr.1942/2004 privind nominalizarea judeţelor pilot care vor 
aplica noul sistem de finanţare şi administrare a unităţilor de învăţământ preuniversitar  de 
stat,  sunt aplicabile  şi pe raza comunei Tiream  unde funcţionează  Şcoala Gimnazială 
Tiream, unitate cu personalitate juridică având arondate  Şcoala primară din localitatea 
Vezendiu şi Grădiniţa cu program normal din localitatea Portiţa, 
 Potrivit prevederilor art.96  alin.(1)  şi alin.(2) lit.b) din Legea  învăţământului naţional  
nr.1/2011, „(1) - Unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridica sunt conduse 
de consiliile de administraţie, de directori si de directori adjuncţi, după caz. În cadrul 
consiliului de administraţie , consiliile locale au câte 2 reprezentanţi desemnaţi prin hotărârea 
consiliului local. 

   (2) In unităţile de învăţământ de stat consiliul de administraţie este organ de conducere şi 
este constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel: 
 Art.96, alin.(2) litera   b) in cazul in care consiliul de administraţie este format din 9 
membri, dintre aceştia 4 sunt cadre didactice, un reprezentant al primarului, 2 reprezentanţi 
ai consiliului local si 2 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul este  membri de drept ai 
consiliului de administraţie din cota aferenta cadrelor didactice din unitatea de învăţământ 
respectivă 

În respectarea acestor prevederi, dl. primar a propus prin  proiectul de hotărâre iniţiat  
un număr de 2 consilieri locali pentru consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Tiream,  
în persoana doamnei cons. Tegzeş Monica  şi a domnului(ei) consilier Schrepler Emeric. 
          În exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliile de administraţie si directorii conlucrează 
cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinţi şi cu autorităţile administraţiei publice locale. 
          Atribuţiile consiliului de administraţie, consiliului  profesoral şi comitetului de părinţi 
sunt prevăzute în  Legea nr.1/2011  a învăţământului naţional. 

Cu respect, 
 

Tiream, la  10 august 2016 
 

Secretar comună, 
Maria GRIGORAŞ 
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