
ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE  

COMUNA VALEA VINULUI  

CONSILIUL LOCAL  

 
 

        HOTĂRÂREA Nr.29/2021     

    ====================================          

Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Valea Vinului in Consiliul de 

administratie al Scolii gimnaziale Valea Vinului 
 

 

Consiliul local al comunei Valea-Vinului,judetul Satu Mare, 

    Având în vedere:proiectul de hotarare inițiat de domnul Cristea Radu primarul 

comunei,referatul de aprobare nr.2114/22.09.2021,la proiectul de hotarare;avizul comisiei 

permanente nr.2115/22.09.2021 la proiectul de hotarare;raportul de specialitate nr. 
2116/22.09.2021 la proiectul de hotarare;       

 Avand in vedere solicitarea nr.189/20.09.2021 a Scolii gimnaziale Valea Vinului cu 

privire la desemnarea unui consilier local in Consiliul de Administratie al Scolii, 

 Ținând cont de prevederile OAP 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 

organizare si functionare a consiliilor de administratie din unitatile de invatamant 
preuniversitar 

   În temeiul art. 129 alin.(1),alin.(7),lit. a),art. 196 alin. 1 lit.a) din O.U.G 57/2019 

privindCodul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
        HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1.Se desemneaza domnul POP Romel-Ciprian consilier local sa faca parte din 

Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Valea Vinului in anul scolar 2021-2022. 

Art.2.Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul comunei Valea-Vinului 

și comunicată Școlii Gimnaziale Valea-Vinului prin grija secretarului general. 

 

          Valea Vinului  la 26.09.2021   
     

     

 

     PRESEDINTE DE SEDINŢĂ    CONTRASEMNEAZĂ  
 SEUCAN Eduard-Iulius     SECRETAR GENERAL UAT 
        OROS  Alexandru    

 

   

 Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor art.139,alin(1),(3) din 

OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 

 Nr.total al consilierilor in functie – 11 

 Nr.total al consilierilor prezenti – 11 

 Nr.total al consilierilor absenti –  0 

 Voturi pentru  _________________  11 

 Voturi impotriva  ______________  0 
 Abtineri  ______________________  0 

 

 

 

 
 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE  
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       = PROIECT = 

        HOTĂRÂREA Nr.29/2021     

    ====================================          

Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Valea Vinului in Consiliul de 

administratie al Scolii gimnaziale Valea Vinului 
 

Consiliul local al comunei Valea-Vinului,judetul Satu Mare,    

 Având în vedere:proiectul de hotarare inițiat de domnul Cristea Radu primarul 

comunei,referatul de aprobare nr.2114/22.09.2021 la proiectul de hotarare;avizul comisiei 

permanente nr.2115/22.09.2021 la proiectul de hotarare;raportul de specialitate nr. 

2116/22.09.2021 la proiectul de hotarare;       

 Avand in vedere solicitarea nr.189/20.09.2021 a Scolii gimnaziale Valea Vinului cu 

privire la desemnarea unui consilier local in Consiliul de Administratie al Scolii, 

 Ținând cont de prevederile OAP 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 

organizare si functionare a consiliilor de administratie din unitatile de invatamant 

preuniversitar; 

În temeiul art. 129 alin.(1),alin.(7), lit. a),  art. 196 alin. 1 lit.a) din O.U.G 57/2019 

privindCodul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

        HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art.1.Se desemneaza domnul/doamna ............................ consilier local sa faca 

parte din Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Valea Vinului in anul scolar 2021-

2022. 

Art.2.Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul comunei Valea-Vinului 

și comunicată Școlii Gimnaziale Valea-Vinului prin grija secretarului general. 

 

 

          Valea Vinului  la 22.07.2021   
     

    Initiator       Avizeaza de legalitate   

 Primar Cristea Radu    Secretar general UAT   

       Oros Alexandru  

      
 
 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE  

PRIMARIA COMUNEI VALEA VINULUI  

Nr.2116/22.09.2021 

 

        Raport de specialitate    

    =============================== 

la proiectul de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Valea 

Vinului in Consiliul de administratie al Scolii gimnaziale Valea Vinului 

 

 

Avand in vedere : 

prevederile OAP 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si 

functionare a consiliilor de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar, 

  

 Luand in considerare solicitarea nr.189/20.09.2021 a Scolii gimnaziale Valea 

Vinului cu privire la desemnarea unui consilier local in Consiliul de Administratie al Scolii, 

 

In vederea functionarii consiliului de administratie al Scolii gimnaziale Valea Vinului 

se impune desemnarea unui reprezentant al consiliului local pentru a face parte din 

Consiliul de administratie al Scolii Valea Vinului, 

 

Avand în vedere cele sus-mentionate si constatand ca sunt ideplinite cerintele de 

legalitate pentru analiza si dezbaterea proiectului de hotarare,propun aprobarea proiectului 

de hotărâre în forma și conținutul prezentat. 

 

 

 

 

      SECRETAR GENERAL UAT      

    OROS ALEXANDRU  

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE  

COMUNA VALEA VINULUI  

CONSILIUL LOCAL   

Nr.2114/22.09.2021 

 

      REFERAT DE APROBARE     

   ===================================            

la proiectul de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Valea 

Vinului in Consiliul de administratie al Scolii gimnaziale Valea Vinului 
 

      

  Avand in vedere prevederile art.4 din OAP nr.5154/2021 pentru aprobarea 

Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliilor de administratie din unitatile de 

invatamant preuniversitar, 

  
“Art. 4. - (1) Structura consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar 
de stat este urmatoarea: 
   a) in cazul unitatilor de invatamant de nivel gimnazial cu un singur rand de clase, consiliul 
de administratie este format din 7 membri: 3 cadre didactice, inclusiv directorul; 2 
reprezentanti ai parintilor; primarul sau un reprezentant al primarului; un reprezentant al 
consiliului local. Directorul unitatii de invatamant este membru de drept al consiliului de 
administratie din cota aferenta cadrelor didactice din unitatea de invatamant respectiva. 
Prevederile prezentei litere se aplica si pentru invatamantul prescolar si primar, precum si 
pentru alte tipuri de unitati de invatamant preuniversitar, prin hotararea consiliului de 
administratie al inspectoratului scolar;” 
 

În conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1), din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,           

    Am initiat prezentul proiect de hotarare  

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Valea Vinului in Consiliul de 

administratie al Scolii gimnaziale Valea Vinului,pe care il  propun spre aprobarea 

Consiliului Local al comunei Valea Vinului  in  sedinta ordinara din data de 26 
septembrie 2021, 

 

 

        PRIMAR  

      CRISTEA RADU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE  

COMUNA VALEA VINULUI 

CONSILIUL LOCAL  

COMISIA PERMANENTA 
Nr.2115/22.09.2021 

 

      

        A V I Z          

        ====================                  
la proiectul de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Valea 

Vinului in Consiliul de administratie al Scolii gimnaziale Valea Vinului 

 

 

 

       
   Comisia permanenta a consiliului local Valea Vinului intrunita in sedinta de comisie 

din data de 22 septembrie 2021,analizand proiectul de hotarare privind desemnarea unui 

reprezentant al Consiliului local Valea Vinului in Consiliul de administratie al Scolii 

gimnaziale Valea Vinului 

,a constatat urmatoarele: 
 

      Proiectul de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local 

Valea Vinului in Consiliul de administratie al Scolii gimnaziale Valea Vinului 

,a fost elaborat in conformitate cu prevederile legale in vigoare;   

cuprinde masuri necesare si legale care trebuie indeplinite pentru intrarea in legalitate ;

                   

   Tinand cont de oportunitatea si necesitatea masurilor cuprinse in proiectul de 

hotarare avizeaza favorabil proiectul de hotarare si propune consiliului local al comunei 

Valea Vinului sa-l adopte in forma prezentata de catre initiator.    

    

            

        Valea Vinului,22.09.2021 

 

   

     Comisia permanenta: 

   Petcas Adriana-Monica –presedintele comisiei; 

    Pop Georgel –Vladut  – secretarul comisiei; 

   Pop Romel Ciprian  – membru ; 
   Morar Ionel - membru ; 

    Bran Vasile- Radu –membru;  

  

 

 
       

 

 

 

 

 


