ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BODESTI
P R O I E C T nr. 63 din 6.11.2020
Avizat,
Secretar general,
Ionel Bostan
HOTĂRÂRE
privind desemnarea din partea Consiliului local Bodeşti a doi reprezentanți
în Consiliul de administrație al Şcolii Gimnaziale Bodeşti
Având în vedere referatul de aprobare cu nr. 6115 din 6.11.2020 a primarului
comunei Bodeşti prin care se propune desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului
Local al comunei Bodeşti în Consiliul de administrației al Şcolii Gimnaziale Bodeşti, ca
urmare a adresei cu nr. 1825 din 4.11.2020 a Școlii Gimnaziale Comuna Bodești;
Examinând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6176 din 6.11.202 la
proiectul de hotărâre;
Reținând prevederile art. 96 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 1/2011 privind educaţia
naţională, modificată şi completată;
În temeiul dispoziţiilor art. 129, art. 133 alin. (1), art. 139 alin. (1), art. 196 alin.
1 litera a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Consiliul Local al comunei Bodești adopta prezenta hotărâre:
Art.1. Se desemnează d-nii consilieri: ____________________________ și
________________________________ ca reprezentanți ai Consiliului Local al
comunei Bodeşti în Consiliul de administrației al Şcolii Gimnaziale Bodeşti.
Art.2. La data prezentei se abroga hotărârea Consiliului local Bodești nr. 45 din
25.05.2017.
Art.3. Secretarul general al comunei va înainta şi comunica prezenta hotărâre
autorităţilor şi persoanelor interesate.
Inițiator,
Primar,
Marinel BARNA

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bodești în şedinţa din data de ________ 2020, cu respectarea art. 139, alin. (1)
(majoritate simplă), coroborat cu art. 5, lit. ee) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de ____voturi pentru, ____ abţineri şi
____ voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcţie şi ___ consilieri prezenţi la şedinţă.
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Nr. 6115 din 6.11.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind desemnarea din partea Consiliului local
Bodeşti a doi reprezentanți în Consiliul de administrație al Şcolii
Gimnaziale Bodeşti

Analizând prevederile art. 96 alin. 2 din Legea nr.1/2011 privind educaţia
naţională, modificată şi completată, 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, art. 129, art. 133
alin. (1), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. 1 litera a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările
ulterioare.
Solicit adoptarea unui proiect de hotărâre privind desemnarea din partea
Consiliului local Bodeşti a doi reprezentanți în Consiliul de administrație al Şcolii
Gimnaziale si a reprezentantului primarului , întrucât Consiliu local și primarul și-a
inceput mandatul la data de 28.10.2020.

PRIMAR,
Marinel BARNA
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RAPORT DE SPECIALITATE
privind desemnarea din partea Consiliului local Bodeşti a doi reprezentanți
în Consiliul de administrație al Şcolii Gimnaziale Bodeşti
Prin Legea nr. 1/2011 privind educația națională, unitățile de învățământ
preuniversitar cu personalitate juridica sunt conduse de consiliile de administrație, de
directori si de directori adjuncți, după caz. În exercitarea atribuțiilor ce le revin,
consiliile de administrație și directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul
de părinți si cu autoritățile administrației publice locale.
Prin art. 96 alin. 2 lit. “b)” din Legea nr. 1/2011, în unitățile de învățământ de stat
consiliul de administrație este organ de conducere si este constituit din 7, 9 sau 13
membri, astfel:
“b) în cazul în care consiliul de administrație este format din 9 membri, dintre aceștia 4

sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanți ai
consiliului local și 2 reprezentanți ai părinților. Directorul este membru de drept al
consiliului de administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de
învățământ respectivă;”

Având în vedere prevederile:
art. 96 alin. 2 din Legea nr.1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările și
completările ulterioare
art. 129, art. 133 alin. (1), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. 1 litera a) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare.
În consecinţă apreciez că proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile legale
pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local, conform celor
prezentate mai sus.

Secretar general,
Ionel BOSTAN

