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Nr. 34/20.08.2020 
PROIECT DE HOTARARE  

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; 
  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 
2020-2021 doamna/domnul ________________________________________________  
şi doamna/domnul _______________________________________________________ 
având funcţia de 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. 
 
 
 
                                  INIŢIATOR                                                   

                        PRIMAR                                        SECRETAR GENERAL 
                      BARLEZ VICTOR                             GALEA CRINA MARIA 

 
 
 
 



COMUNA  SINCA 
JUDETUL BRASOV 
Nr. 4991/20.08.2020 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

Art. 96 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 prevede urmatoarele: 
“    (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;   
   b) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 9 membri, dintre aceştia 4 
sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanţi ai 
consiliului local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul este membru de drept al 
consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de 
învăţământ respectivă;   
   c) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 13 membri, dintre aceştia 6 
sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 3 reprezentanţi ai 
consiliului local şi 3 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul este membru de drept al 
consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de 
învăţământ respective”.   
 Art.4 din Anexa Ordinului MEN nr.4619/22.09.2014 prevede aceasi norma de 
reprezentare a autoritatilor administratiei publice in consiliile de administratie ale 
unitatilor de invatamant. 
La inceputul fiecarui an scolar se constituie un nou consiliu de administratie si pe cale de 
consecinta este necesara desemnarea reprezentantilor consiliului local în Consiliul de 
Administraţie al Şcolii Gimnaziale Gheorghe Sincai, astfel supun spre dezbatere si 
aprobare proiectul de hotarare privind desemnarea reprezentantilor consiliului local in 
Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Gheorghe Sincai. 
 

SECRETAR GENERAL 
GALEA CRINA MARIA 

 
  
 
 



 
 
 
 
 
COMUNA  SINCA 
JUDETUL BRASOV 
Nr. 4990/20.08.2020 
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
 
 
        Vazand adresa  primita de la Şcoala Gimnaziala Gheorghe Sincai nr 
1009/18.08.2020 inregistrata la Comuna Sinca sub nr. 4971/18.08.2020 
pentru desemnare de reprezentantii consiliului local  în Consiliul de 
Administraţie al Şcolii Gimnaziale Gheorghe Sincai pentru anul scolar 2020-
2021 si avand in vedere ca la inceputul fiecarui an scolar se constituie un nou 
consiliu de administratie este necesara desemnarea reprezentantilor 
consiliului local în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale 
Gheorghe Sincai. 
 Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Gheorghe Sincai 
trebuie să fie alcătuit din 9  membri din care 2 sunt reprezentanți ai 
Consiliului Local. 
 Tinand cont de temeiurile legale initiez un proiectul de hotarare 
privind desemnarea reprezentantilor consiliului local in Consiliul de 
Administraţie al Şcolii Gimnaziale Gheorghe Sincai pentru anul şcolar 2020 – 
2021 si il supun spre aprobare in sedinta ordinara din luna august 2020. 
 
 
 

PRIMAR 

          VICTOR BÂRLEZ 
 
 
 
 
 
 


