
ROMANIA                                                                                    Nr. 116 din 30.09.2021                                                            

Judetul  CARAS  SEVERIN                                          

Comuna  EFTIMIE  MURGU                                           

- Primar -                                                                        

     D I S P O Z I T I E 

privind desemnarea reprezentantului primarului in Consiliul de administratie al Scolii 

Gimnaziale Dr. Ion Sirbu, anul scolar 2021-2022 

 

     Primarul comunei Eftimie Murgu ,  

 

         Vazand referatul  persoanei cu atributii asistenta sociala in cadrul Primariei privind  

numirea desemnarea reprezentantului primarului in Consiliul de administratie al Scolii 

gimnaziale Dr. Ion Sirbu inregistrat cu nr. 1678/21.09.2021, 
 

       Avand in vedere:- adresa nr. 420/21.09.2021 emisa de Scoala Gimnaziala Dr. Ion 

Sirbu, prin care se solicita desemnarea unui reprezentant al primarului in Consiliul de 

Administratie al Scolii ; 

- cap. IV, art. 15 din Ordinul Ministrului Educaţiei naţionale nr. 5154/2021 pentru 

aprobarea metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie 

din unităţile de învăţământ preuniversitar. 

       In conformitate cu prevederile art.96 alin.2 lit.b) din Legea educatiei nationale 

nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  
 

             În temeiul dispozițiilor art. 155 si art. 196 alin. (1) lit. ”b” din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 
  
                                                      D I S P U N  

 

        Art.1. Se desemneaza ca reprezentat al Primarului comunei Eftimie Murgu in 

Consiliul de administratie al Scolii gimnaziale Dr. Ion Sirbu , dna. Peța Maria – angajată in 

aparatul de specialitate al Primarului comunei Eftimie Murgu pe postul de ghid de turism.  

        Art. 2 Reprezentantul Primarului comunei Eftimie Murgu în Consiliul de 

Administraţie al Școlii Gimnaziale Eftimie Murgu va îndeplini atribuţiile prevăzute la cap. 

IV, art. 15 din Ordinul Ministrului Educaţiei naţionale nr. 5154/2021 pentru aprobarea 

metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile 

de învăţământ preuniversitar. 

       Art. 3.  Prezenta dispoziție va fi inaintată Instituției Prefectului judetului Caraș 

Severin  și comunicata persoanelor desemnate in prezenta dispoziţie. 

 

 

        PRIMAR ,                                            Contrasemnează pentru legalitate, 

    Mihai  Otiman                                             Secretarul general al comunei,  

                                                                                     Liviu  Imbrescu  


