
                                                         R O M Â N I A 

                                                      JUDEŢUL   NEAMŢ           

                                        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BÂRA 

 

 

                                   PROIECT  DE  HOTĂRÂRE   nr.            din    
              privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Bâra în  Consiliul de administraţie al 

                        Şcolii Gimnaziale”Antonie Mureşianu” Bâra  pentru anul şcolar 2022-2023 

 

Consiliul local al comunei Bâra,judeţul Neamț,Întrunit în ședința ordinară din 14.09.2022,                  

Urmare  adresei nr. 1153/06.09.2022 a Școlii Gimnaziale “Antonie Mureșianu” Comuna Bâra;           

- Analizând referatul de aprobare al inițiatorului proiectului nr.2640 din 07.09.2022, 

- Având în vedere raportul de specialitate nr2642  din 07.09.2022, 

      În conformitate cu; 

      -    prevederile art. 4 alin. 1 lit. a, art. 7 alin. 1 lit. b din Metodologia-cadru de organizare și 

funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin 

Ordinul MEN nr. 5154/30.08.2021, art. 96 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, 

     -      art.129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

     -    art. 42, art. 80-81 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative; 

     -      art. 120 alin. 1 și art. 121 alin. 1 și 2 din Constituția României; 

      În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul local al comunei Bâra adoptă prezenta hotărâre. 

                                                     H O T Ă R Ă Ş T E; 

 

              Art.1- Domnul ROȘU VASILE-VLĂDUȚ-viceprimar al comunei Bâra, se desemnează 

ca reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale “Antonie 

Mureșianu”, comuna Bâra județul Neamț, pentru anul școlar 2022-2023.  

              Art.2-Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri 

se împuternicește reprezentanţul Consiliului local Bâra prevăzut la art.1. 

              Art.3-Secretarul general al comunei Bâra va comunica prezenta hotărâre persoanelor 

interesate şi Instituţiei Prefectului- Judeţul Neamţ. 

 
 
                             INIȚIATOR, 
                   PRIMAR, Petraru Dănuț                                                       AVIZAT, 
                                                                                                          SECRETAR, Dancă Maria 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                         R O M Â N I A 

                                                      JUDEŢUL   NEAMŢ           

                                        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BÂRA 

Nr.2642 din 07.08.2022 

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

                            Ordinul nr. 5115/2014 al ministrului educatiei si cercetarii privind aprobarea 

Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, modificat 

si completat, si art. 1 din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale, prevăd posibilitatea desemnarii 

unor reprezentanti ai Consiliului local care să facă parte din Consiliul de Administratie al unitatii 

de învățământ, pe durata unui an scolar. 

Urmare solicitării din partea Scolii  Gimnaziale ”Antonie Mureşianu”, privind desemnarea 

reprezentantului Consiliului local Bâra în Consiliul de administraţie al Scolii  Gimnaziale 

”Antonie Mureşianu” Comuna Bâra și faptul că acest lucru poate fi făcut doar prin hotărâre 

adoptată de Consiliul local, a fost initiat  proiectul de hotărâre în acest sens,  

 

 

 

                                           Secretar general, 

                                             Dancă Maria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                         R O M Â N I A 

                                                      JUDEŢUL   NEAMŢ           

                                        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BÂRA 

Nr.2640 din  07.09.2022 

 

 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 

 

 privind desemnarea  unui reprezentant al Consiliului Local Bâra în Consiliul de Administraţie  

al Școlii  Gimnaziale ”Antonie Mureşianu”. 

 

 Având în vedere adresa nr.1153 din 06.09.2022 referitor la solicitarea Scolii  Gimnaziale 

”Antonie Mureşianu , cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei 

Bâra în Consiliul de Administraţie al Scolii  Gimnaziale ”Antonie Mureşianu. 

 

Ţinând seama de prevederile OMEN nr. 3160/2017 privind modificarea și completarea 

Metodologiei - Cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de 

învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinului nr. 4619 din 22 septembrie 2014 emis de 

Ministerul Educaţiei Naţionale,  

Față de cele de mai sus propun aprobarea Proiectului de hotărâre alăturat astfel:  

 

Desemnarea d-lui. ROȘU VASILE-VLĂDUȚ, viceprimar al comunei Bâra, reprezentant din 

partea consiliului local Bâra,să facă parte din Consiliul de Administrație al Școlii  Gimnaziale 

”Antonie Mureşianu” în anul școlar 2022 – 2023. 

 

 

 

                                                     Primar, 

                                                PETRARU DĂNUȚ 

 
 


