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                                                                AVIZAT SECRETAR GENERAL AL COMUNEI  

                                                     GEORGELA POP  

      PROIECT DE HOTĂRÂRE    NR.   57 din 09 septembrie   2021  

Privind desemnarea reprezentanților consiliului local în Consiliul de Adminsitratie al Scolii 

Gimnaziale Cicârlău  

 Primarul  Comunei Cicârlău, având în vedere prevederile , analizând temeiurile 

juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 alin. (1)  și art. 121  din Constituția României, republicată; 

b) art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare;  

       d) Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenta decizională în administratia 

publică;  

       e) Legea  nr. 24/2000  privind normele de tehnica legislativă  pentru eleborarea actelor 

administrative ;    

      f) art. 136  alin  1 din   OG nr. 57/2019 privind Codul administrtiv 

 

 Având în vedere: 

 Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Cicarlau, referatul de aprobare al primarul 

nr.5343 /2021,  raportul comartimentului de resort nr.5344 /2021, raportul comartimentului juridic 

nr.5344 /2021 

Adresa Școlii Gimnaziale Cicârlău nr.5219/03.09.2021, prin care solicită  desemnarea a doi 

reprezentanți ai  Consiliului Local al comunei  Cicârlău, pentru a face parte din Consiliul de 

Administratie al Scolii Gimnaziale Cicârlău; 

 În conformitate cu dispoziţiile prevederilor art. 96 alin  1, lit b din Legea Educatiei 

Nationale nr. 1/2011 cu modificările ulterioareui,  art. 123, art. 129 alin 2, lit a  art. 196 alin. 1 lit. a 

și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările 

ulterioare  

PROPUN  

 ART. 1  – Se desemnează reprezentanți ai  Consiliului  Local Cicârlău în  Consiliul de 

Administratie al Scolii Gimnaziale Cicârlău următorii consilieri locali: Varga Adela-Rodica si 

Miclăuș Maria. 

 

 



ART. 2  Prezenta hotarâre  se comunică :  

- Institutiei Prefectului – judetul Maramures in vederea verificarii legalitatii 

- Primarului  comunei Cicârlau 

 - Scolii Gimnaziale Cicârlău  

-  Secretarului general al comunei  Cicârlău pentru aducere la cunostinta publica 

 

 

INITIATOR PROIECT 

Sorin LUPSE 

 


