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HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Recaş pentru a face parte

din Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale Izvin 

Consiliul Local al Oraşului Recaş, judeţul Timiş, 

Având în vedere:
 proiectul  de  hotărâre  inițiat  de  primarul  orașului  Recaș cu privire  la  necesitatea  desemnării

reprezentanților Consiliului Local Recaş pentru a face parte din Consiliul de Administraţie al
Școlii Gimnaziale Izvin;

 expunerea de motive a primarului orașului Recaș, înregistrată cu nr. 13.868 / 22.09.2016;
 referatul nr. 13.869 / 22.09.2016 întocmit de secretarul orașului Recaş; 
 adresa Școlii Gimnaziale Izvin cu nr. 1.475 / 08.09.2016, înregistrată la Primăria orașului Recaș

sub nr. 13.308 / 13.09.2016;
 prevederile  art.  96  alin.  (1),  alin.  (2)  lit.  b),  art.  (5)  din  Legea  nr.  1/2011,  legea  educației

naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 prevederile Ordinului nr. 5.115 / 2015,  privind aprobarea Regulamentului de organizare și

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
 prevederile art. 4 alin. (1) şi art. 5 alin. (1) din Anexa la H.G. nr. 2192/2004, pentru aprobarea

normelor  metodologice  privind  finanţarea  şi  administrarea   unităţilor  de  învăţământ
preuniversitar de stat;

 prevederile  art.  10  din  Ordinul  nr.  4.619  /  2014,  pentru  aprobarea  Metodologiei-cadru  de
organizare  și  funcționare  a  consiliului  de  administrație  din  unitățile  de  învățământ
preuniversitar, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Recaş care acordă aviz favorabil;
 prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 1. şi art. 45 alin. (1) din Legea nr.

215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE  

Art.  1. – Se  aprobă  desemnarea  a  doi  reprezentanți  ai  Consiliului  Local  al  orașului  Recaș  în
Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale Izvin, după cum urmează:
                        - Antonescu Mircea Cosmin, consilier local;
                        - Bumbuc Gheorghe, consilier local.

Art. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul orașului Recaș și de
consilieri nominalizați la art. 1.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică:  
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Școlii Gimnaziale Izvin;
- Primarului orașului Recaș;
- Secretarului orașului Recaș;
- Consilierilor locali nominalizați;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul primăriei și mass-media. 

         Preşedinte de şedinţă                                 Contrasemnează
   Consilier                                                   Secretar oraș

                                              Mircea - Cosmin ANTONESCU               Jr. Cătălina MOLDOVAN
Recaş, 29.09.2016
Nr. 117
Adoptată cu 13 voturi “pentru” și 2 voturi “împotrivă”
Nr. de consilieri prezenți: 15

Nr. de mandate: 15
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INIŢIATOR: PRIMAR - Ing. PAVEL TEODOR 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Recaş pentru a face parte

din Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale Izvin 

Consiliul Local al Oraşului Recaş, judeţul Timiş, 

Având în vedere:
 expunerea de motive a primarului orașului Recaș, înregistrată cu nr. 13.868 / 22.09.2016,  cu

privire la necesitatea desemnării reprezentanților Consiliului Local Recaş pentru a face parte
din Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale Izvin;

 referatul nr. 13.869 / 22.09.2016 întocmit de secretarul orașului Recaş; 
 adresa Școlii Gimnaziale Izvin cu nr. 1.475 / 08.09.2016, înregistrată la Primăria orașului Recaș

sub nr. 13.308 / 13.09.2016;
 prevederile  art.  96  alin.  (1),  alin.  (2)  lit.  b),  art.  (5)  din  Legea  nr.  1/2011,  legea  educației

naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 prevederile Ordinului nr. 5.115 / 2015,  privind aprobarea Regulamentului de organizare și

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
 prevederile art. 4 alin. (1) şi art. 5 alin. (1) din Anexa la H.G. nr. 2192/2004, pentru aprobarea

normelor  metodologice  privind  finanţarea  şi  administrarea   unităţilor  de  învăţământ
preuniversitar de stat;

 prevederile  art.  10  din  Ordinul  nr.  4.619  /  2014,  pentru  aprobarea  Metodologiei-cadru  de
organizare  și  funcționare  a  consiliului  de  administrație  din  unitățile  de  învățământ
preuniversitar, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Recaş care acordă aviz _________;
 prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 1. şi art. 45 alin. (1) din Legea nr.

215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE  

Art.  1. – Se  aprobă  desemnarea  a  doi  reprezentanți  ai  Consiliului  Local  al  orașului  Recaș  în
Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale Izvin, după cum urmează:
                        - _________________, consilier local;
                        - _________________, consilier local.

Art. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul orașului Recaș și de
consilieri nominalizați la art. 1.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică:  
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Școlii Gimnaziale Izvin;
- Primarului orașului Recaș;
- Secretarului orașului Recaș;
- Consilierilor locali nominalizați;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul primăriei și mass-media. 

                              Președinte de ședință                                 Contrasemnează
                                                     Secretar Oraş

                                                                                                Jr. MOLDOVAN CĂTĂLINA
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Nr. 13.868 / 22.09.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Recaş

pentru a face parte din Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale Izvin 

            

Având în vedere prevederile art. 96 alin. (1), alin. (2) lit. b), art. (5) din Legea nr.
1/2011,  legea  educației  naționale,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  prevederile
Ordinului nr. 5.115 / 2015, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
unităților de învățământ preuniversitar, prevederile art. 4 alin. (1) şi art. 5 alin. (1) din Anexa
la  H.G.  nr.  2192/2004,  pentru  aprobarea  normelor  metodologice  privind  finanţarea  şi
administrarea   unităţilor  de  învăţământ  preuniversitar  de  stat  și  prevederile  art.  10  din
Ordinul nr. 4.619 / 2014, pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare
a consiliului  de administrație  din unitățile  de învățământ preuniversitar,  cu modificarile  si
completarile ulterioare; 

Supun spre analiză și aprobare proiectul  de hotărâre promovat în urma solicitării
doamnei  director  al  Școlii  Gimnaziale  Izvin  cu  nr.  1.475  /  08.09.2016,  înregistrată  la
Primăria orașului  Recaș sub nr. 13.308 / 13.09.2016, prin care aceasta solicită emiterea
unei  hotărâri  a  Consiliului  Local  Recaș  privind  desemnarea  reprezentanților  Consiliului
Local Recaş pentru a face parte din Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale Izvin.

Inițiator 
 Primar,

                                                               Ing. PAVEL TEODOR
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Nr. 13.859 / 22.09.2016
                                                                                                              Aprobat primar,

                                                                                                Ing. PAVEL TEODOR

                            Către,

PRIMARUL ORAŞULUI RECAŞ,
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI RECAŞ,

             Avand în vedere  solicitarea doamnei director al  Școlii  Gimnaziale Izvin  cu nr.
1.475 / 08.09.2016, înregistrată la Primăria orașului Recaș sub nr. 13.308 / 13.09.2016, prin
care aceasta solicită emiterea unei hotărâri a Consiliului Local Recaș privind desemnarea
reprezentanților Consiliului Local Recaş pentru a face parte din Consiliul de Administraţie al
Școlii Gimnaziale Izvin.

             Ţinând seama de prevederile art. 96 alin. (1), alin. (2) lit. b), art. (5) din Legea nr.
1/2011, legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, 

Potrivit prevederilor Ordinului nr. 5.115 / 2015, privind aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) şi art. 5 alin. (1) din Anexa la H.G. nr.
2192/2004,  pentru  aprobarea  normelor  metodologice  privind  finanţarea  şi  administrarea
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 

Având în vedere prevederile art. 10 din Ordinul nr. 4.619 / 2014, pentru aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului  de administrație din unitățile
de învățământ preuniversitar, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Propun analizarea în şedinţa de consiliu local a posibilităţii adoptării unei hotărâri a
Consiliului  Local Recaş privind  desemnarea a 2 reprezentanți  ai  Consiliului  Local Recaş
pentru a face parte din Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale Izvin. 

        Secretar oraș                
        Jr. MOLDOVAN CĂTĂLINA                     
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