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HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al Comunei Şinca în Consiliul de 
Administraţie al Şcolii Gimnaziale Gheorghe Sincai pentru anul şcolar 2020 – 2021 

 
 Consiliul Local al Comunei Şinca, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.08.2020; 
 Având în vedere referatul de aprobare nr. 4990/20.08.2020 al primarului comunei, 

precum şi raportul de specialitate al secretarului comunei nr. 4991/20.08.2020, privind 
desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al Comunei Şinca în Consiliul de Administraţie al 
Şcolii Gimnaziale Gheorghe Sincai pentru anul şcolar 2020 – 2021; 

Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 
Local Sinca; 
            In conformitate cu art. 96, alin. (2), lit.b) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 și  art. 
4, alin. (1) din Ordinul  nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, modificată  
și completată prin Ordinul nr. 4621/2015 si prin Ordinul nr. 3160/2017; 

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a), art. 139, alin. 1, art. 196, alin. (1), lit. 
a), art. 197 si art. 198, alin. 1 si alin. 2 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, 

HOTARASTE: 
 
            Art.1 Se desemnează reprezentanţi în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale  
Gheorghe Sincai, unitate de învăţământ cu personalitate  juridică, pentru anul școlar 2019-2020 
domnul POPA ADRIAN şi doamna JANCSÓ MARCELA-ELENA consilieri locali ai 
Consiliului Local al Comunei Sinca. 
           Art. 2 Reprezentanţii desemnaţi vor participa la şedinţele Consiliului de administraţie, 
lunar, sau ori de câte ori se consideră necesar şi vor aduce la cunoştinţa Consiliului local 
hotărârile adoptate. 
           Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc persoanele 
nominalizate la art.1. 
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Prezenta hotarire s-a adoptat cu un nr. de   9 voturi pentru,  11  consilieri prezenţi din totalul de 12 
Prezenta s-a difuzat:    

- 1 ex. InstitutiaPrefectului Brasov;                  
- 1 ex. dosar H.C.L.;  
- 1 ex. dosar sedinta, aviziere/sate. 
- 1 ex. Şcoala Gimnaziala Gheorghe Sincai. 

 


