
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIOSENI 
 

PH MOL nr. 58 din 15.09.2021 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei  Gioseni 

 în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale ”Ion Strat ”comuna Gioseni, județul Bacău  
pentru anul școlar  2021 - 2022 

 
   

 Consiliul Local al  comunei Gioseni , județul Bacău, întrunit în ședinta ordinară din 
data de .............. 
  Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. CL/295 din 15.09.2021 a primarului comunei , în calitatea sa de initiator , 
prin care se susține necesitatea și oportunitatea desemnării reprezentanților Consiliului local al comunei  
Gioseni în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale comuna Gioseni, județul Bacău pentru anul școlar 
2021-2022 ;   

- raportul de specialitate nr. CL/296 din 15.09.2021 al secretarului general al comunei , 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 Gioseni; 
- procesul verbal de afișare a proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. CL/ 297 din 15.09.2021; 
În baza prevederilor :  

 - art. 96 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 1/2011 a educației nationale  , cu modificările și completările 
ulterioare ; art.4 și art.5 din Anexa la Ordinul Ministerului Educației Naționale nr.5154/2021 pentru aprobarea 
Metodologiei-cadru de organizare si functionare  a consiliilor de administratie din unitătile de invățământ 
preuniversitar;  Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată  ;  
 Luând în considerare:  

-  adresa nr.2001  din 14.09.2021 a Școlii Gimnaziale  ” Ion Strat ” comuna Gioseni , județul Bacău;  
În baza 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 temeiul art.129 alin.(1) ,alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.a), art. 139 alin.(1) , art.196 alin.(1) lit.a), 
art.197 alin.(1),(2),(4)  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 domnului  Calara Alexandru – viceprimarul  comunei Gioseni  și a 
domnului  Jugaru Marian – Florin – consilier local , ca reprezentanți ai  Consiliului local al comunei Gioseni , în 
Consiliul de Administrație a Școlii  Gimnaziale  ”Ion Strat ” comuna Gioseni , județul Bacău pentru  anul școlar 
2021 - 2022. 
 Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către persoanele desemnate  la art.1. 
 Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data comunicării și poate fi atacată de către cei interesati 
la instanța de contencios administrativ,  în conditiile Legii nr.554/2004,cu modificările si completările 
ulterioare. 

Art.4. Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judetului Bacău , 
primarului comunei, Școlii Scolii Gimnaziale  ”Ion Strat ” comuna Gioseni ,  persoanelor desemnate  la art.1, 
precum si spre cunostinta publica , în secțiunea Monitorul Oficial Local (MOL) – subsecțiunea Hotărârile 
autorității deliberative - pe site-ul www.primariagioseni.ro. 

 
Initiator 
PRIMAR, 
Bernadin Tamas           Aviz de legalitate 
        SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 
                                       Cristina Sandu  
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI 

PRIMAR 
 

        NR.  CL/295 DIN 15.09.2021 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la  proiectul  de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei  Gioseni 

în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale ”Ion Strat ”comuna Gioseni, județul Bacău 
pentru anul școlar  2021 - 2022 

 
 
 
 

 Bernadin Tamaș – Primarul comunei Gioseni , judetul Bacau 
 
 În baza 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; 
  Având in vedere: 
 - raportul de specialitate nr. CL/296 din 15.09.2021 al secretarului general al comunei , prin care se 
motivează în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre ; 
 - prevederile art. 96 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 1/2011 a educației nationale  , cu modificările și 
completarile ulterioare ; art.4 și art.5 din Anexa la Ordinul Ministerului Educației Naționale nr.5154/2021 pentru 
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare  a consiliilor de administratie din unitătile de 
invățământ preuniversitar;   
 Luând în considerare  adresa nr.2001  din 14.09.2021 a Școlii Gimnaziale  ” Ion Strat ” comuna 
Gioseni , județul Bacău și în vederea bunei desfășurări a ședintelor Consiliului de Administrație din cadrul 
Școlii Gimnaziale din comuna noastră în  anul școlar 2021 – 2022.  

Inițiez  proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei  Gioseni  
în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale comuna Gioseni, județul Bacău , în persoana dlui Alexandru 
Calara – viceprimarul comunei și dlui Jugaru Marian – Florin – consilier local .   

Proiectul de hotărâre respectă procedurile legale, de aceea vă rugăm să-l aprobați în procedură de 
urgență la sedința ordinară a consiliului local din luna septembrie 2021. 
 

 
 

PRIMAR, 
 

        Bernadin Tamaș  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA  
JUDEȚUL BACĂU  
COMUNA GIOSENI  

SECRETAR GENERAL  
                      Nr. CL/296 din 15.09.2021 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la  proiectul  de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei  Gioseni 
în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale ”Ion Strat ”comuna Gioseni, județul Bacău 

pentru anul școlar  2021 - 2022 
 
 

  
Subsemnata Sandu Cristina – secretar general comuna Gioseni , județul Bacău 
 
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:……..” b) in cazul in 
care consiliul de administratie este format din 9 membri, dintre acestia 4 sunt cadre didactice, un reprezentant 
al primarului, 2 reprezentanți ai consiliului local si  2 reprezentanti ai parintilor.”. 

Potrivit articolului 5 alin.(1) din Anexa la Ordinul Ministerului Educației Naționale nr.5154/2021 pentru 
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare  a consiliilor de administratie din unitătile de 
invățământ preuniversitar: 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
,,(1)  La inceputul fiecarui an scolar, dar nu mai tarziu de data inceperii cursurilor, consiliul de 

administratie in exercitiu hotaraste declansarea procedurii de constituire a noului consiliu de administratie. 
    (2)  In vederea constituirii noului consiliu de administratie, in acord cu prevederile art. 4, directorul 

unitatii de invatamant deruleaza urmatoarea procedura: 
    a) solicita, in scris, consiliului local, primarului, respectiv consiliului judetean/Consiliului General al 

Municipiului Bucuresti, presedintelui consiliului judetean - in cazul invatamantului special, operatorului 
economic/operatorilor economici sau consiliului reprezentativ al operatorilor economici, in cazul unitatilor de 
invatamant care scolarizeaza in invatamantul profesional si tehnic, consiliului reprezentativ al parintilor,  
precum si consiliului elevilor desemnarea reprezentantilor, in termen de 15 zile lucratoare de la data 
solicitarii.” 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 Prin adresa nr. 2001  din 14.09.2021  a Școlii Gimnaziale  ”Ion Strat ” comuna Gioseni  și în vederea 

bunei desfășurări a ședintelor Consiliului de Administrație din cadrul Școlii Gimnaziale din comuna noastră în 
anul școlar 2021 – 2022, se solicită desemnarea a doi membrii , reprezentanți ai Consiliului local al comunei 
Gioseni.  

De aceea propunem, în conformitate cu prevederile Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, a Legii nr. 1/2011 privind educatia nationala, inițierea și elaborarea proiectului de 
hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in cadrul Consiliului de administratie  a Școlii 
Gimnaziale din comuna Gioseni. 

Considerăm legal, necesar  și oportun  proiectul de hotărâre nr. 58 din 15.09.2021 privind 
desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei  Gioseni în Consiliul de administrație al Școlii 
Gimnaziale ”Ion Strat ”comuna Gioseni, județul Bacău pentru anul școlar  2021 – inițiat de către primarul 
comunei , ca urmare îl avizăm favorabil pentru a putea fi  discutat și aprobat la ședința ordinară din luna 
septembrie  2021. 

 
Secretar general comună, 

 
Cristina Sandu  

 
 


