
ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 

COMUNA RECI 
PRIMAR 

NR. 4162/20.09.2021 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei 

Reci În Consiliul de administraţie al Centrului Financiar Reci 

În conformitate cu prev. art. 4 alin.(1) din Ordin 4619/2014 pentru aprobarea 
Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de 
învăţământ preuniversitar. 

"(1) Consiliul de administrat ie se constituie din 7, 9 sau 13 membri, dupa cum urmeaza: 

a) in cazul unitatilor de invatamant de nivel gimnazial cu un singur rand 
de clase. consiliul de administrat ie este format din 7 membri, cu urmatoarea componenta: 3 

cadre didactice, inclusiv directorul unitatii de invatamant, 2 reprezentanti ai parintilor, primarul 
sau un reprezentant al primarului. un reprezentam al consiliului local. Directorul unita/ii de 
invatamant este membru de drept al consiliului de administrat ie din cota aferenta cadrelor 
didactice din unitatea de invatamanl respectiva. Prevederile prezentului articol se aplica in mod 
corespunzator si pentru invatamantul prescolar si primat; 

b) in cazul in care consiliul de administra/ie este format din 9 membri, dintre acestia 4 
sunt cadre didactice: primarul sau un reprezentant al primarului; 2 reprezentanti ai consiliului 
local si 2 reprezentanti ai parintilor. Directorul unitatii de invatamant este membru de drept al 
consiliului de administrat ie din cota aferenta cadrelor didactice din unitatea de invatamant 
respectiva; 

c) in cazul in care consiliul de administra/ie este format din 13 membri, dintre acestia 6 
sunt cadre didactice; primarul sau un reprezentant al primarului; 3 reprezentanti ai consiliului 
local si 3 reprezentanti ai parintilor. Directorul unita/ii de invatamant este membru de drept al 
consiliului de administrat ie din cota aferenta cadrelor didactice din unitatea de invatamant 
respectiva. " 

Având în vedere cele anterior menţionate, în raport cu prev. Art.129 alin.(2) lit.d, alin.(7) 
lit.a din OUG nr.57/20 I 9 privind Codul administrativ, care stabilesc în sarcina Consiliului local 
atribuţii privind educaţia. propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre pentru 
desemnarea următorilor reprezentanţi ai Consiliului local În Consiliul de administraţie al 
Centrului Financiar Reci: 

I. ----------------
2. ----------------

PRIMAR 
DOMBORA LEHEL-LAJOS 

i..L 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 

COMUNA RECI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. înreg. 4163/ 17.09.2021 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Reci în Consiliul de 

administraţie al Centrului Financiar Reci 

Consiliul local al comunei RECI, întrunit în şedinţa ordinară din data 22 septembrie 2021, 
Analizând: 

Referatul de aprobare a primarului şi raportul compartimentului de specialitate, a avizul 

comisiilor de specialitate ale consilierilor, 

A vând în vedere prevederile: 

art. 96 din Legea educaţiai naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

art. 4, art. 7 alin.(l) lit.b din Ordinul 46I9/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 

preuniversitar. cu midificările şi completările ulterioare, 

adresei nr.1429/24.08.202 l al Şcolii Gimnaziale "Antos Janos" din Comuna Reci. 

În baza prevederilor art.129 alin.(2) lit.d, alin.(7) lit.a. art.139 alin.( 1) şi art.196 alin.(1) 

lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

HOTĂRĂŞTE 

Art. l- Se desemnează în calitate de reprezentanţi ai Consiliului local Reci în cadrul 

Consiliului de Administraţie la nivelul Centrului Financiar Reci 
- d-1. consilier local ___________ şi 

- d-1. consilier local -----------
Art. 2 - Reprezentanţii desemnaţi vor studia prevederile legale în materie astfel încât nicio 

decizie sau măsură să nu încalce competenţele legale ale consiliului de administraţie. 

Art.3 - Reprezentanţii desemnaţi vor informa anual Consiliul local asupra activităţilor 

desfăşurate în Consiliul de Administraţie al Centrului Financiar Reci. 

Art.4 - Cu data adoptării prezentei hotărâri încetează mandatele de reprezentare acordate 

anterior în Consiliul de Administraţie al Centrului Financiar Reci. 

Art.5 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează persoanele desemnate prin art. 1. 

Iniţiator 

PRIMAR 
DOMBORA LEHEL-LAJOS 

µ Avizat pentru legalitate 
Data.\~.:.0 .~:.2...~U 
Secretar gena~ unel 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 

COMUNA RECI 
VICEPRIMAR 

NR.4 I 64/20.09.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Reci în Consiliul de 

administraţie al Centrului Financiar Reci 

A vând în vederea că dl. Primar a iniţiat proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului local al comunei Reci în Consi liul de administraţie al Centrului 
Financiar Reci. 

În conformitate cu prev. art. 4 alin.(!) din Ordin 4619/2014 pentru aprobarea 
Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de 
învăţământ preuniversitar. 
"(]) Consiliul de administra/ie se constituie din 7, 9 sau 13 membri, dupa cum urmeaza: 

a) in cazul unitatilor de invatamant de nivel gimnazial cu un singur rand 
de clase, consiliul de administratie este formal din 7 membri, cu urmatoarea componenta: 3 

cadre didactice, inclusiv directorul unitatii de invatamant, 2 reprezentanti ai parintilor, primarul 
sau un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local. Directorul unitatii de 
invatamant este membru de drept al consiliului de administratie din cota aferenta cadrelor 
didactice din unitatea de invatamant respectiva. Prevederile prezentului articol se aplica in mod 
corespunzator si pentru invatamantul prescolar si primat; 

b) in cazul in care consiliul de administratie este format din 9 membri, dintre acestia 4 
sunt cadre didactice; primarul sau un reprezentant al primarului; 2 reprezentanti ai consiliului 
local si 2 reprezentanti ai parintilor. Directorul unitatii de invatamant este membru de drept al 
consiliului de administrat ie din cota aferenta cadrelor didactice din unitatea de invatamant 
respectiva: 

c~ in cazul in care consiliul de administratie este format din 13 membri, dintre acestia 6 
sunt cadre didactice: primarul sau un reprezentant al primarului; 3 reprezentanti ai consiliului 
local si 3 reprezentanti ai parintilor. Directorul unitatii de invatamanl este membru de drept al 
consiliului de administratie din cota aferenta cadrelor didactice din unitatea de invatamant 
respectiva. " 

A vând în vedere cele anterior menţionate, în raport cu prev. Art.129 alin.(2) lit.d, alin.(70 
lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, care stabilesc în sarcina Consiliului local 
atribuţii privind educaţia, este necesară adoptarea unei hotărâri de consiliu prin care să se 
desemneze reprezentanţii Consiliului local în Consiliul de administraţie al Centrului 
Financiar Reci. 

VICEPRIMAR 
PETER IOSIF-ENRIC 

Ţ1· 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI RECI 

Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, urbanism, apararea ordinii, 

linistii publice„si a drepturilor cetatenilor 
Nr. '12)5 ';. 09, j_p ~ I 

RAPORT DE A VIZARE 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Reci în Consiliul 

de administraţie al Centrului Financiar Reci 

Comisia de specialitate, în cadrul şedinţei comisiei din data de 22 septembrie a analizat 
proiectul de hotărâre, privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Reci în 
Consiliul de administraţie al Centrului Financiar Reci. 

În urma analizării proiectului de hotărâre, comisia de specialitate a constatat că, proiectul 
de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, şi se încadrează în prevederile Legii educaţiei naţionale 
nr. 1/2011 , şi a Ordinului 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

A vând în vedere că dezbaterea proiectului de hotărâre în şedinţa consiliului local este 
utilă şi oportună şi că proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale din 
domeniu, în baza art.125 alin.( l ) lit.a şi b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, comisia de specialitate, 

AVIZEAZĂ FAVORABIL 

Proiectul de hotărâre în forma iniţiată şi propune spre dezbatere şi aprobare consiliului 
local. 

PREŞEDINTE 

M6diK6u r 



ROMANIA 
JUDEŢUL COVASNA 
COMUNA RECI 
Comisia de specialitate pe domenii de activităţi social-culturale, 
culte, învăţământ, sănătate şi familie,munca şi protecţie socială, 

proteqie copii , tineret şi sport 
Nr. ~2'b'1 din ~~- Ol :l}~/ 

Raport al comisiei de specialitate 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Reci în 

Consiliul de administraţie al Centrului Financiar Reci 

Comisia noastră de specialitate analizând proiectul de hotărâre susmenţionat, 
a constatat că proiectul de hotărâre se încadrează în prevederile legale. 

Este avizat favorabil din partea compartimentului de resort, cele semnalate în 
expunerea de motive. 

Sunt respectate prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, a 
Legii educaţiei naţionale nr.l/2011, şi a Ordinului 4619/2014 pentru aprobarea 
Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 
unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare. 

Ţinând cont de cele arătate mai sus avizăm favorabil proiectul de hotărâre şi 
propunem adoptarea hotărârii în forma iniţiată. 

Preşedinte, 

V eres Istvan 

~ 
Secretar, 

Bukur Istvan 


