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H O T Ă R Â R E A  Nr. 50/14.11.2022 

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 2022-2023 

 

 

 

Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

14.11.2022, 

Având în vedere proiectul de hotărâre inițiat de către primarul comunei 

Tiream nr. 50/01.11.2022, referatul de aprobare al primarului comunei Tiream nr. 

50/01.11.2022, însoțit de raportul de specialitate al compartimentului de resort  nr. 

50/01.11.2022 și de avizul de aprobare al comisiei de specialitate  nr. 3 din cardrul 

Consiliului local al comunei Tiream; 

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

înregistrare 3059/03.11.2022 prin care se solicită desemnarea din cadrul consiliului 

local  a unui reprezentant  în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Tiream 

pentru anul şcolar 2022-2023, 

            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: 

mailto:primaria@tiream.ro


 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TIREAM 

Loc. Tiream, str. Principală nr. 25, tel./fax 0261.873.601, e-mail primaria@tiream.ro 

 

 

Art. 1 – D-nul  ZOLD ALEXANDU  – 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. 

44/02.11.2021 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, 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 14.11.2022 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               Contrasemnează, 

          Consilier local: Mellau Zsolt   Secretar general UAT Tiream 

           cj. Candid Humă 
 

 

 

 

 

 

 

          Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139, alin.(3), din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Total consilieri în funcţie: 11;  Nr. total consilierilor prezenţi: 11; Nr. total al consilierilor 

absenţi: 0;  Voturi pentru: 11; Voturi împotrivă: 0;  Abţineri: 0;  
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