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H O T Ă R Â R E 
privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Șieu Măgheruș  în Consiliul de 

administrație al Școlii Gimnaziale Șieu Măgheruș 
 
 

Consiliul local al comunei Șieu Măgheruș ,județul Bistrița Năsăud convocat în ședință 
ordinară în data de 25.11.2021; 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare întocmit de primarul comunei Șieu Măgheruș înregistrat sub nr. 

8101/ 18.11.2021; 
-raportul de specialitate întocmit de d-na Dan Marinela Dalia secretarul general al UAT 

înregistrat sub nr.8102 /18.11.2021; 
          -adresa nr.1116/26.10.2021 a Școlii Gimnaziale Șieu Măgheruș prin care solicită 
nominalizarea unei persoane în Consiliul de administrație al Școlii din partea Consiliului local; 

-avizul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului local Șieu Măgheruș înregistart 
sub nr. 30 / 24.11.2021; 

-prevederile art.96 alin.1 alin .2 lit.a  din Legea nr.1/2011,Legea educației naționale,cu 
modificările și completările ulterioare; 

-prevederile art.7 alin.1 lit b din  Ordinul  nr. 5154 / 2021 pentru aprobarea Metodologiei-
cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ 
preuniversitar; 

 -prevederile art.129 alin.7 lit.a    din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
          În temeiul  art.196 alin. 1 lit.a  din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

 
 

H O T Ă R Ă Ș T E 
 
 

Art.1.Se desemnează domnul Pop Ioan Claudiu consilier local  din cadrul Consiliului 
local Șieu Măgheruș să facă parte din Consiliul de administrație al Scolii Gimnaziale Șieu 
Măgheruș. 
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Art.2.Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâre se abrogă Hotărârea Consiliului 
Local Șieu Măgheruș nr.74/28.11.2019. 

 
 Art.3.Cu ducerea la îndeplinere a prezentei hotărâri se încredințează persoana 

nominalizată la art.1. 
 
Art.4. Prezenta hotărâre s-a adoptat de catre Consiliul Local al comunei Șieu Măgheruș 

prin vot secret astfel: din totalul de 13 consilieri, prezenti 11 consilieri,voturi pentru 6   ,abţineri 0 
voturi , împotrivă 5 voturi. 

   
 Art.5.Prezenta hotarare se comunică prin grija secretarului general al comunei cu: 

-persoana nominalizată la art.1. 
-primarul comunei; 
-Școala Gimnazială Șieu Măgheruș; 
-Instituția Prefectului Județul Bistrița Năsăud. 
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