
ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 

COMUNA RECI 
PRIMAR 

NR. 4096/01.09.2022 

REFERATDEAPROBARE 
a proiectului de hotarare privind desemnarea reprezentantHor Consiliului local al comunei 

Reci in Consiliul de administratie al Centrului Financiar Reci 

in conformitate cu prev. art. 4 alin.(1) din Ordin 5154/2021 pentru aprobarea 
Metodologiei-cadru de organizare ~i funqionare a consiliului de administratie din unitatile de 
'invatamant preuniversitar. 

"Art. 4. - (I) Structura consiliului de administrafie din unitaf ile de invafamdnt preuniversitar de 
stat este urmiitoarea: 

a) in cazul unitaJilor de invafamdnt de nivel gimnazial cu un singur rand de clase, consiliul de 
administraf ie este format din 7 membri: 3 cadre didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentanfi ai 
parinfilor; primarul sau un reprezentant al primarului; un reprezentant al consiliului local. 
Directorul unitaJii de inviiJamdnt este membru de drept al consiliului de administrafie din cota 
aferenta cadre/or didactice din unitatea de invaJamdnt respectiva. Prevederile prezentei litere se 
aplica ,;i pentru invafamdntul pre,;colar ,;i primar, precum ,;i pentru alte tipuri de unitafi de 
invafamdnt preuniversitar, prin hotardrea consiliului de administraJie al inspectoratului ,;Colar; 
b) in cazul in care consiliul de administraJie este format din 9 membri: 4 cadre didactice, 
primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanf i ai consiliului local ,;i 2 reprezentanJi 
ai parinJilor. Directorul unitaJii de invafamdnt este membru de drept al consiliului de 
administraJie din cota aferenta cadre/or didactice din unitatea de invaJamant respectiva; 
c) in cazul in care consiliul de administraJie este format din 13 membri: 6 cadre didactice, 
primarul sau un reprezentant al primarului, 3 reprezentanJi ai consiliului local ,;i 3 reprezentanJi 
ai parinJilor. Directorul unitaJii de invaJamdnt este membru de drept al consiliului de 
administraJie din cota aferenta cadre/or didactice din unitatea de invaJamdnt respectiva; 
d) pentru unitafile de invafamdnt de nivel liceal/postliceal, care funcJioneazii cu eel pufin trei 
niveluri de invaJ amdnt ~-i eel puJin 20 de formaJiuni de studiu, consiliul de administraf ie este 
format din 13 membri; " 

Avand 1n vedere cele anterior mentionate, 'in rap011 cu prev. Art.129 alin.(2) lit.d, alin.(7) 
lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, care stabilesc 'in sarcina Consiliului local 
atributii privind educatia, propun spre dezbatere ~i aprobare proiectul de hotarare pentru 
desemnarea reprezentantilor Consiliului local in Consiliul de administratie al Centrului 
Financiar Reci: 

I. 
2. 

- --- --- --- --- --- -
- - --- --- --- --- ---

PRIMAR 
DOMBORA LEHEL-LAJOS 
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ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. inreg. 4097/01.09.2022 

PROIECT DE HOTARARE 
privind desemnarea reprezentanfilor Consiliului local al comunei Reci in Consiliul de 

administratie al Centrului Financiar Reci 

Consiliul local al comunei RECI, 

intrunit in ~edinta extraordinara din data 5 septembrie 2022: 
Analizand: 

Referatul de aprobare a primarului ~i raportul compatiimentului de specialitate, a avizul 

comisiilor de specialitate ale consilierilor, 

A vand in vedere prevederile: 

ati.96 din Legea educatiai nationale nr. I /2011 , cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

art. 4, art.7 alin.(I) lit.b din Ordinul 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 

organizare ~i functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant 

preuniversitar, cu midificarile ~i completarile ulterioare, 

adresei nr.1225/25.08.2022 al $colii Gimnaziale "Antos Janos" din Comuna Reci. 

In baza prevederilor art.129 alin.(2) lit.d, alin.(7) lit.a, art.139 alin.(l) ~i art. I 96 alin.(l) 

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

Art. 1- Se desemneaza 111 calitate de reprezentanti ai Consiliului local Reci 'in cadrul 

Consiliului de Administratie la nivelul Centrului Financiar Reci 
- d-1. consilier local _ _ ___ _ _ _ ~t 

- d-l. consilier local - - - - - ---
Art. 2 - Reprezentantii desemnati vor studia prevederile legale 'in materie astfel 'incat nicio 

decizie sau masura sa nu 'incalce competentele legale ale consiliului de administratie. 

Art.3 - Reprezentantii desemnati vor informa anual Consiliul local asupra activitatilor 

desra~urate 'in Consiliul de Administratie al Centrului Financiar Reci. 

Art.4 - Cu data adoptarii prezentei hotarari 'inceteaza mandatele de reprezentare acordate 
anterior 'in Consiliul de Administratie al Centrului Financiar Reci. 

Art.5 - Cu aducerea la 'indeplinire a prezentei se insarcineaza persoanele desemnate prin art. 1. 

Initiator 

PRIMAR 
DOMBORA LEHEL-LAJOS 

jJ 

Avizat pentru legalitate 
Datao!.-.o~.~-La1.2. 
Secretar general al comunei 



ROMA.NIA 
JUDETUL COY ASNA 

COMUNA RECI 
PRIMA.RIA 

NR.4098/01. 09 .2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al comunei Reci in Consiliul de 

administratie al Centrului Financiar Reci 

A vand 'in vederea ca di. Primar a initiat proiectul de hotarare privind desemnarea 
reprezentantilor Consiliului local al comunei Reci in Consiliul de administratie al Centrului 
Financiar Reci. 

In conformitate cu prev. art. 4 alin.(l) din Ord in 5154/2021 pentru aprobarea 
Metodologiei-cadru de organizare ~i funqionare a consiliului de administratie din unitatile de 
'invatamant preuniversitar. 

"Art. 4. - (]) Structura consiliului de administraJie din unitaJile de invaJamdnt 
preuniversitar de stat este urmatoarea: 
a) fn cazul unitaJilor de fnvaJamdnt de nivel gimnazial cu un singur rand de clase, consiliul de 
administraJie este format din 7 membri: 3 cadre didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentanJi ai 
parinJilor; primarul sau un reprezentant al primarului; un reprezentant al consiliului local. 
Directorul unitaJii de fnvaJamdnt este membru de drept al consiliului de administraJie din cota 
aferenta cadre/or didactice din unitatea de fnvaJamdnt respectiva. Prevederile prezentei litere se 
aplica $i pentru invaJamdntul pre$colar $i primar, precum $i pentru alte tipuri de unitati de 
fnvaJamdnt preuniversitar, prin hotardrea consiliului de administraJie al inspectoratului $Colar; 
b) fn cazul fn care consiliul de administraJie este format din 9 membri: 4 cadre didactice, 
primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanJi ai consiliului local $i 2 reprezentanJi 
ai parinJilor. Directorul unitaJii de invaJamdnt este membru de drept al consiliului de 
administraJie din cota aferenta cadre/or didactice din unitatea de invaJamdnt respectiva; 
c) fn cazul in care consiliul de administraJie este format din I 3 membri: 6 cadre didactice, 
primarul sau un reprezentant al primarului, 3 reprezentanJi ai consiliului local $i 3 reprezentanti 
ai parinJilor. Directorul unitaJii de fnvaJamdnt este membru de drept al consiliului de 
administraJie din cota aferenta cadre/or didactice din unitatea de fnvatamdnt respectiva; 
d) pentru unitaJile de invaJamdnt de nivel liceal/postliceal, care funcJioneaza cu eel puJin trei 
niveluri de invaJamiint $i eel puJin 20 de formaJiuni de studiu, consiliul de administraJie este 
format din 13 membri; " 

Avand 'in vedere cele anterior mentionate, in raport cu prev. Art.129 alin.(2) lit.d, alin.(70 
lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, care stabilesc in sarcina Consiliului local 
atributii privind educatia, este necesara adoptarea unei hotarari de consiliu prin care sa se 
desemneze reprezentantii Consiliului local in Consiliul de administratie al Centrului 
Financiar Reci. 

Secretar general al comunei 
NEMETH TIMEA-KA T ALIN 

~(L_ 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI RECI 

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

linistii publice si a drepturilor cetatenilor 
Nr.kl~S I o5.o~.~()~~ 

RAPORT DE A VIZARE 
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al comunei Reci in Consiliul 

de administratie al Centrului Financiar Reci 

Comisia de specialitate, in cadrul ~edintei comisiei din data de 5 septembrie a analizat 
proiectul de hotariire, privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al comunei Reci in 
Consiliul de administratie al Centrului Financiar Reci. 

In urma analizarii proiectului de hotariire, comisia de specialitate a constatat ca, proiectul 
de hotariire este intocmit cu respectarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, ~i se incadreaza in prevederile Legii educatiei nationale 
nr.1/2011 , ~i a Ordinului 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare ~i 
functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamiint preuniversitar, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare. 

A viind 1n vedere ca dezbaterea proiectului de hotariire in ~edinta consiliului local este 
utila ~i oportuna ~i ca proiectul de hotarare a fost 'intocmit cu respectarea prevederilor legale din 
domeniu, in baza art.125 alin.(l) lit.a ~i b din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, comisia de specialitate, 

AVIZEAZ.A FA VORABIL 

Proiectul de hotariire in forma initiata ~i propune spre dezbatere ~i aprobare consiliului 
local. 

PRESEDINTE 

M6diK6~Jor 

L,) - MEMBRU 
Ballai Reka 

</ba.JJo~: 

SECRETAR 
Borbath Jeno 



ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 
COMUNA RECI 
Comisia de specialitate pe domenii de activitati social-culturale, 
culte, 'invatamant, sanatate ~i familie,munca ~i protectie sociala, 
protect,ie copii, tineret ~i sport 

Nr. hH,: din o5.o~ .~~~ 

Raport al comisiei de specialitate 
privind desemnarea reprezentanfilor Consiliului local al comunei Reci in 

Consiliul de administratie al Centrului Financiar Reci 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare susmentionat, 
a constatat ca proiectul de hotarare se incadreaza in prevederile legale. 

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

Sunt respectate prevederile OUG m.57/2019 privind Codul administrativ, a 
Legii educatiei nationale m .1/2011, ~i a Ordinului 5154/2021 pentru aprobarea 
Metodologiei-cadru de organizare ~i functionare a consiliului de administratie din 
unitatile de invatamant preuniversitar, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

Tinand cont de cele aratate mai sus avizam favorabil proiectul de hotarare ~i 
propunem adoptarea hotararii in forma initiata. 

Pre~edinte, 
Veres Istvan 

1 
Membru 

~ Kalman 

Secretar, 
Bukur Istvan 


