
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU

Unitatea Administrativ - Teritorială SĂRATA
PRIMAR

Nr. MOL /3727 din 16.12.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Sărata în

Consiliul de administrație al  Școlii Gimnaziale nr.1 comuna Sărata pentru anul școlar 2021-2022

Consiliul Local al comunei Sărata, județul Bacău,întrunit în ședința ordinară în data
de.......,
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 3727/1 din 16.12.2021 al primarului comunei , în calitatea sa de initiator, prin
care se susține necesitatea și oportunitatea desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei
Sărata în Consiliul de administrație al  Școlii Gimnaziale nr.1 comuna Sărata pentru anul școlar 2021-
2022 ; raportul de specialitate nr.7978 din 17.12.2021, întocmit de compartimentul resurse - umane ,
prin care se motivează în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de
hotărâre;avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Sărata;
În baza prevederilor :
- art. 96 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 1/2011 a educației nationale  , cu modificările și completările
ulterioare ; art.4 alin.(1) din Anexa la Ordinul Ministerului Educației nr. 5154/2021 pentru aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ
preuniversitar; Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată  ;
art. 136 alin.(1), art.155 alin.(1) lit.d) , alin.(5) lit.c)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;
Luând în considerare:
- adresa nr.2325 din 14.12.2021 a Școlii Gimnaziale nr.1 comuna Sărata , județul Bacău;
În temeiul art.129 alin.(1) ,alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.a), art. 139 alin.(1) , art.196 alin.(1) lit.a)din

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare

Adoptă prezenta
HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă desemnarea dlui Bălan Ionel – consilier local , ca representant al Consiliului local al
comunei Sărata , în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale nr.1 comuna Sărata, județul Bacău
pentru anul școlar 2021 - 2022.
Art.2. Prezenta hotarare va fi adusă la indeplinire de către persoanele desemnate la art.1.
Art.3. Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judetului
Bacau , primarului comunei, Școlii Gimnaziale  nr.1 comuna Sărata, persoanelor desemnate  la art.1,
precum si spre cunostinta publica , precum și spre cunoștința publică , în secțiunea Monitorul Oficial
Local (MOL) – subsecțiunea Hotărârile autorității deliberative – pe site-ul : www.comuna-sarata.ro

Inițiator, Primar Avizat, Secretarul general al comunei Sărata
Argatu Irina Cristina Sandu

Red.SC/1ex



ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU

Unitatea Administrativ - Teritorială SĂRATA
PRIMAR

Nr.3727/1 din 16.12.2021

Subsemnata Argatu Irina, în calitate de Primar al comunei Sărata, judeţul Bacău
În temeiul prevederilor art.136 alin.(1) și alin.(8) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 – Codul

Administrativ și ale art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, îmi exprim iniţiativa de promovare a unui
proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei
Sărata în Consiliul de administrație al  Școlii Gimnaziale nr.1 comuna Sărata pentru anul
școlar 2021-2022, pentru motivarea căruia înaintez Consiliului Local al comunei Sărata
prezentul

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 3727/1 din 16.12.2021 al primarului comunei , în calitatea sa de
initiator, prin care se susține necesitatea și oportunitatea desemnarea reprezentantului
Consiliului local al comunei Sărata în Consiliul de administrație al  Școlii Gimnaziale nr.1
comuna Sărata pentru anul școlar 2021-2022 ; raportul de specialitate nr.7978 din 17.12.2021,
întocmit de compartimentul resurse - umane , prin care se motivează în drept și în fapt
necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre ;avizele cu caracter consultativ ale
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Sărata;
În baza prevederilor :
- art. 96 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 1/2011 a educației nationale  , cu modificările și completările
ulterioare ; art.4 alin.(1) din Anexa la Ordinul Ministerului Educației nr. 5154/2021 pentru
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din
unităţile de învăţământ preuniversitar; Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică,republicată  ; art. 136 alin.(1), art.155 alin.(1) lit.d) , alin.(5) lit.c)  din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare ;
Luând în considerare:
- adresa nr.2325 din 14.12.2021 a Școlii Gimnaziale nr.1 comuna Sărata , județul Bacău;

Propun Consiliului Local al comunei Sărata adoptarea proiectului de hotărâre privind
desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Sărata în Consiliul de
administrație al  Școlii Gimnaziale nr.1 comuna Sărata pentru anul școlar 2021-2022, la
ședința ordinară din data de 22.12.2021.

Primar,
Argatu Irina



ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
Unitatea Administrativ - Teritorială SĂRATA
Compartiment Resurse Umane

Nr. 7978 din 17.12.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

Subsemnatul Dârjănescu Radu, consilier în cadrul compartimentului resurse umane, având în
vedere:

- adresa nr.2325 /14.12.2021 a Școlii Gimnaziale nr.1 comuna Sărata , județul Bacău;
- prevederile art. 96 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 1/2011 a educației nationale  , cu modificările și

completările ulterioare ; art.4 alin.(1) din Anexa la Ordinul Ministerului Educației nr. 5154/2021 pentru
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de
învăţământ preuniversitar; Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică,republicată  ; art. 136 alin.(1), art.155 alin.(1) lit.d) , alin.(5) lit.c)  din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare .

În baza Legii nr. 1/2011 privind educatia natională, unitătile de invatamant cu personalitate
juridica sunt conduse de consiliile de administratie,de directori si de directori adjuncti, după caz. In
exercitarea atributiilor ce le revin, consiliile de administratie si directorii conlucrează cu consiliul
profesoral, cu comitetul de parinti si cu autoritatile administratiei publice locale.

Unităţile de învăţământ sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei generale şi speciale, a
actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale, a deciziilor inspectoratului şcolar şi a
regulamentului intern al fiecărei unităţi.

Potrivit art. 96 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, în unitatile de învatamant de stat consiliul de
administratie este organ de conducere si este constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel:

,, (1) Unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile
de administraţie, de directori şi de directori adjuncţi, după caz. În exercitarea atribuţiilor ce le revin,
consiliile de administraţie şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinţi şi cu
autorităţile administraţiei publice locale.

(2) În unităţile de învăţământ de stat consiliul de administraţie este organ de conducere şi este
constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel:

a) 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;……..”

Ca urmare, considerăm că  proiectul  de hotărâre nr. 3727 din 16.12.2021 este legal și oportun ,
ca urmare îl avizăm favorabil și poate fi discutat și aprobat în forma redactată la ședința consiliului local
din luna decembrie 2021.

Consilier,
Dârjănescu Radu


