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Judetul Caras Severin                                                           

Comuna  EFTIMIE  MURGU                                                           

-Consiliul  Local –                                                         

 

H O T Ă R Â R E  

privind desemnarea reprezentantului Consiliului local  al comunei Eftimie Murgu în 

Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale Eftimie Murgu 

 

 

Consiliul local al comunei Eftimie Murgu, întrunit în şedinţă ordinara în data de 30.09.2021, 

Având in vedere: 

Referatul de aprobare al primarului comunei Eftimie Murgu si raportul  compartimentului 

de resort; 

Adresa nr. 420/21.09.2021 a Școlii Gimnaziale Eftimie Murgu prin care solictă 

desemnarea reprezentantului Consiliului local Eftimie Murgu,  înregistrată la Comuna 

Eftimie Murgu sub nr. 1678/21.09.2021; 

Avizul  Comisiei pentru învăţământ,sănătate, cultura, protecţie socială, activitati sportive si 

agrement; 

 

 În conformitate cu: 

-Prevederile art.96 alin.1, alin. 2  lit. „a” din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

-Prevederile 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, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

      În temeiul art. 129 alin.(2) lit. d), alin. (7) lit. a), alin. (14), art. 139 alin.(1) şi alin. (6) 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

 

                                                      H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1. Se desemnează reprezentant al Consiliului local al comunei Eftimie Murgu în 

Consiliul de administraţie al Școlii Gimnaziale Eftimie Murgu dl. Suta Lazar Laurentiu. 

 Art.2. Reprezentantul Consiliului local al comunei Eftimie Murgu va colabora cu 

reprezentantul Primarului comunei Eftimie Murgu desemnat prin dispoziție în același 

Consiliu de Administrație. Reprezentantului Consiliului local în Consiliul de Administrație i 

se va comunica numele și datele de contact ale persoanei desemnate ca reprezentant al 

primarului în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Eftimie Murgu prin grija 

secretarului general al comunei. 

 Art.3. (1) Reprezentantul Consiliului Local al 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, cu modificările şi completările ulterioare. 

 (2) Hotărârile Consiliului de Administrație privind bugetul, patrimoniul unității 

de învățământ preuniversitar de stat, precum și alte hotărâri de interes general se vor 

comunica primăriei, prin grija secretarului Consiliului de Administrație. 



 Art.4. (1) Semestrial, primarul comunei Eftimie Murgu va prezenta Consiliului local al 

comunei Eftimie Murgu un raport cu problemele semnalate de reprezentantul Consiliului 

local și ai Primarului comunei Eftimie Murgu şi va propune soluţii pentru rezolvarea 

acestora. 

 (2) Președintele Consiliului de Administrație va informa consiliul local cu privire 

la înregistrarea a două absențe nemotivate ale reprezentantului consiliului local în 

decursul unui an, pentru luarea măsurilor de preîntâmpinare a pierderii, de drept, a 

calității de membru în Consiliul de Administrație prin înregistrarea a trei absențe 

nemotivate de către acesta. 

 Art.5. Primarul comunei Eftimie Murgu prin reprezentantul său, și reprezentantul 

Consiliului local al comunei Eftimie Murgu în Consiliul de Administraţie al Școlii 

Gimnaziale Eftimie Murgu vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

Art.6. Secretarul general al comunei Eftimie Murgu va comunica prezenta hotărâre cu: 

 - Instituția Prefectului – Județul Caras Severin; 

 - Școala Gimnazială Eftimie Murgu; 

- Primarul comunei Eftimie Murgu; 

 - domnul Suta Lazar Laurentiu reprezentant al Consiliului local al comunei Eftimie Murgu 

în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Eftimie Murgu. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,                          Contrasemnează pentru legalitate, 

    RADU PAVEL LUCIAN                                      Secretarul general al comunei,   

                                                                                           IMBRESCU  LIVIU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


