ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA LIVEZENI
PRIMAR

H O T Ă R Â R E A Nr. 55
din 28 octombrie 2014
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Livezeni în Consiliul
de administraţie al Şcolii gimnaziale”Benedek Elek”Livezeni.
Consiliul local al comunei Livezeni judeţul Mureş,
In conformitate cu prevederile Ordinului nr.4619/2014 privind aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului de administraţie din unităţile
de învăţământ preuniversitar şi cu prevederile art.96 alin.(1) şi alin.(6) din Legea Educaţiei
naţionale nr.1/2011 coroborate cu prevederile art.11 alin.4 lit.e) din OUG nr.75/2005
privind asigurarea calităţii educaţiei,cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(9) coroborat cu art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată,cu modificările şi completările
ulterioare,
dispune:
Art.1. Aprobă desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Livezeni,în
Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale ”Benedek Elek” Livezeni,după cum
urmează:
1.Nagy Zoltan - consilier local
2.Laszlo Arpad - consilier local
Art.2. Răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri dl.Tătar Vasile,primarul
comunei Livezeni.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
-

Instituţiei Prefectului – judeţul Mureş
Persoanelor prevuzute la art.1
Şcolii Gimnaziale „Benedek Elek”Livezeni
Primarului comunei Livezeni

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
Fogarasi Istvan Antal

Contrasemneză ,
secretar
Hangan Aurelia
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RAPORT
privind propunerea desemnării reprezentanţilor Consiliului local Livezeni în consiliul
de administraţie al Şcolii gimnaziale ”Benedek Elek” Livezeni.
Prin adresa Scolii gimnaziale ”Benedek Elek” Livezeni, nr.1315/2014 se solicită
desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Livezeni pentru a face parte din
consiliul de administraţie
Potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului nr. 4619/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar,cu modificările şi completările
ulterioare, Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ este format dintr-un
număr impar, de 9 sau 13 membri.
Consiliul de administraţie cu structura minimă de 9 membri are următoarea
componenţă: director, director adjunct/cadru didactic, 3 reprezentanţi ai cadrelor
didactice aleşi de consiliul profesoral, reprezentanţi ai consiliului local, un
reprezentant al primarului, un părinte, un reprezentant al operatorului economic sau,
după caz, un părinte.
Pentru unităţile de învăţământ din mediul rural, care au în componenţă structuri
şcolare din satele care aparţin localităţii respective, reprezentarea cadrelor didactice
va fi asigurată de către un cadru didactic coordonator al structurii şcolare.
Atribuţiile consiliului de administraţie sunt prevăzute la art.96 alin.(7) din Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011.
Hotărârile Consiliului de administraţie se adoptă cu majoritatea voturilor celor
prezenţi, mai puţin cele prevăzute la art. 93 din legea anterior menţionată.
Hotărârile Consiliului de administraţie care vizează personalul din unitate, cum ar
fi procedurile pentru ocuparea posturilor, a funcţiilor de conducere, acordarea
gradaţiei de merit,restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de
sancţiuni şi altele asemenea, se iau prin vot secret.
Deciziile privind bugetul şi patrimoniul unităţii de învăţământ se iau cu
majoritatea din totalul membrilor Consiliului de administraţie.
Având în vedere cele prezentate, am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat pe care
îl supunem spre analiză şi aprobare în şedinţa Consiliului local.
Intocmit,
__________________

2

