JUDETUL BISTIUTA-NJ\.SAUD
PRIM/\RI/\ COMUNEI TEA CA
Nr. 82 /2021
PROJECT DE HOTARARE
pentru modificarea H.C.L nr.67/ 2021 privind descmnarea reprezentantilor Consiliului Local Teaca
in Consiliul de administratie al Liceului Teoretic "Constantin Romanu Vivu" Teaca

Consiliul Local al Comunei TEACA intrunit in ~edinta ordinara
Avfind in vcdcrc :
-referatul de aprobare al Primarului comunei Teaca nr. 8930/02.11.2021
- rnportul compartimentului de specialitate nr. 8931 /02.11 .2021
- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
in conformitatc cu:
-preveclerile art.59, alin (I) ~i (2) din Legea nr.24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa
pcntru claborarea actclor nonnative , rcpublicala;
-arl.4 alin.(I ) lit. c) coroborat cu art.7 alin.(1) lit. b) din Ordinul Mini strului educatiei
na\ionale nr. 5154 / 2021 pentru aprobarea Metodologiei-caclru de organizarc ~i func\ionare a
consiliului de admin istra\ie din unita\ile de 1nva\amant preuniversitar;
in tcmciul in temeiul art. 129 al in (2) lit. cl) coroborat cu alin (7) lit. a) ~i art. 196 alin. (I)
lit. a) din Orclonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificarile ~i completarile ulterioare,
HOT A.RA.~TE:
Art.I. Se modifica Art. I din H.C.L. nr.67/2021 privind desemnarea reprczcntantilor
Consiliului Local Teaca in Consiliul de administratie al Liceului Teoretic "Constantin Romanu
Yivu" Tcaca ~i va avea unnatorul cuprins :
,,Art.1. Se desemneazii reprezentan(ii Consiliului Local Teaca fn Consiliul de administra(ie al
Liceului Teoretic Co11sta11tin Ro111a1111 Viv11 Teaca, co1?fim11 anexei care face parte din prezenfa
hotiir(ire . ..
Art.II . Cclelalte articol e din HCL nr.67/ 2021 raman ncschimbatc.
Art.II I. Prezenta hotarare s-a adoptat cu _ voturi ,, pentru " din
consilieri prezenti
la sedinta, din 15 consilieri in functie.
Art. IV. Prezenta hotarare se aduce la cuno~tinta publica ~i se comunica cu:
- lnstitutia Prefectului-jude\ul Bistrita-Nasaud
- Primarul Comunei Teaca
- Liceu l Teoretic ,.Constantin Romanu Yivu" Teaca

Initiator,
Prima,·,
Muntean Damian Justian

Aviz de lcgalitatc,
Sccrctar general UAT,
Cio~an Ana

PRIMA.RIA COMUNEI TEACA
Nr. 8930 din 02 .11.2021

REFERAT DE APROHARE

pcntru modifica1·ca Hotararii Consiliului Local Tcaca nr.67/ 2021 privincl
dcscmnarca reprczentanfilor Consiliului local in Consiliu de administrafic
al Liccului Teoretic "Constantin Romanu Vivu" Teaca

Avcind in vederc: prevederile arl.7 alin.(I) lit. b) din Ordinul Ministrului ecluca\iei nationale nr.
5154 I 202 1 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare ~i func\ionare a consiliului de
aclministra\ie din unitatile de inva\amant preuniversitar, care prevede faptul ca reprezentanfii consi liului
local m1 pot avea calitatea de cadru didactic in unitatea de invatamant ,in structura consiliului de
adminislratic din cadrul unitatilor de inva\amant preuniversitar de stat iar prin HCL nr.67/202 1 s-a
clcsemnat ca reprezentant a Consiliului Local Teaca in consiliul de aclministratie al liceului a cloamna
Sava Alexandra Cristina, consilier local,

care este cadru didactic

in cadrul Liceului Teoretic

"Constantin Romanu Vivu" Teaca , propun aprobarea proiectului de hotarare pentru modificarea
1lotiirarii Consiliului Local Teaca nr.67/ 2021 in sensul desemnarii unui alt reprezentant al Consiliului
loca l in Consiliul de aclministra!ic al Liceului Teoretic "Constantin Romanu Vivu" Teaca.

Pl'imar,
Muntean Damian Justian

PRIMARIA COMUNEI TEACA
Nr. 8931 din 02.11.2021

RAPORT

pentru modificarca Hotararii Consiliului Local Tcaca nr.67/ 2021 privind
desemnarca reprczcntanfilor Consiliului local in Consiliu de administrafic
al Liccului Tcorctic "Constantin Romanu Vivu" Tcaca

Avi1nd in vcdcrc:

art. 96 al in.( I) din Lcgca cducatiei nationale nr. l/20 l l, cu modificarile ~i completarile
ulterioare, care prevccle faptul ca unitatile de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica sunt
condusc de consiliile de administratie, de directori ~i de directori adjuncti, dupa caz, iar in exercitarea
atribu\iilor ce le revin, consiliile de administra\ie ~i dircctorii conlucrcaza cu consiliul profcsoral, cu
comitetul de parinti ~i cu autorita\ile administra\iei publice local
- art.4 alin.( l) din Ordinul Ministrului educa\iei na\ionale nr. 5 t 54 / 2021 pentru aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare ~i functionare a consiliului de administra\ie din unitatile de
1nva\amant preuniversitar, care prcvcde structura Consiliul de administratie, din unita(ile de inva\amant
prcunivcrsitar. respect iv art. 7 al in. (I) lit. b) care stipuleaza foptul ca reprczcntantii consiliului local
m1 pot avca calitatea de cadru didactic in unitatea de 1nv,1tamant

- desemnarea doamnei Sava Alexandra Cristina, consilier local, ca reprezentant al Consiliului
Local Teaca in consiliul de administra\ie al liceului , aceasta fiind cadru didactic titular in cadrul
Liceului Teoretic "Constantin Romanu Yivu" Teaca
propun aprobarea proiectului de hotarare pentru modificarca Hotararii Consiliului Local Teaca

nr.67/ 2021 privind desemnarea reprezentan!ilor Consiliului local in Consiliu de aclministra\ie al
Liceului Teoretic "Constantin Romanu Vivu" Teaca

Sccrctar general UAT,
Cio~an Ana

