
 

 
P R O I E C T 

Nr. 3660 din 12.10.2021 

 R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 

CONSILIUL  LOCAL 

COMUNA   BĂLĂCEANA 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind  desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Bălăceana în Consiliul de 

administrație al Şcolii Gimnaziale Bălăceana 

 

         Consiliul local al comunei Bălăceana,Judeţul Suceava: 

        Având în vedere: 

 -adresa nr.826 din 21.09.2021 emisă de Şcoala Gimnazială Bălăceana, înregistrată la 

Primăria Bălăceana cu nr.3473 din 21.09.2021; 

            - referatul de aprobare prezentat de către domnul Constatin- Octavian Cojocariu -primarul 

comunei Bălăceana , înregistrat cu nr.3659 din 12.10.2021; 

              -raportul de specialitate întocmit de către Compartimentul de specialitate, înregistrat cu 

nr...........................; 

     - avizul favorabil al Comisiei pentru învăţămân, sănătate şi familie, muncă şi protecţie 

socială, activităţi social culturale, culte, protectie copii si al Comisiei pentru administraţie publică 

locală, juridică si de disciplină, apararea ordinii si liniştii publice, a drepturilor cetaţenilor, 

înregistrate cu nr………………… ; 

- prevederile art.96 alin.(2) lit. a) din  Legea nr. 1 din  5 ianuarie 2011 -Legea educaţiei 

naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.4 alin.(1) lit. a din Ordinul 

Ministerului Educatiei Nationale  nr. 4619/2014 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea 

Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de 

învăţământ preuniversitar, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-art.11 alin.( 4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ; 

-art.7 alin.(13) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003-republicată, privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare; 

-art.3, alin.2, art.42  alin.4, art.80  şi art. 82 din  Legea 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(14), art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 din 

3 iulie 2019-Codul Administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

       Art.1- Se desemnează doamna consilier Busuioc Rodica, ca reprezentant al Consiliului Local 

al comunei Bălăceana, judeţul Suceava in Consiliul de administratie al Şcolii Gimnaziale 

Bălăceana, judeţul Suceava.   

  Art.2 -Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor interesate.  

 

I N I T I A T O R, 

PRIMAR- Cojocariu Constantin-Octavian 

 

Avizat pentru legalitate, 

Secretarul general al comunei- Elena Beşa 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

R O M A N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

P R I M A R 

Nr. 3659 din 12.10.2021 

Referat de aprobare 

privind  desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Bălăceana în Consiliul de 

administratie al Şcolii Gimnaziale Bălăceana 

 

 

 
   Prin adresa nr.826 din 21.09.2021 emisă de Şcoala Gimnazială Bălăceana, înregistrată la 

Primăria Bălăceana cu nr.3473 din 21.09.2021, Şcoala Gimnazială Bălăceana a solicitat 

desemnarea reprezentantilor autoritaţilor publice locale in Consiliul de administraţie a acestei 

unitaţi de învaţământ, iar prevederile art.96 alin.(2) lit. a) din  Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 -

Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare în Consiliul de administratie 

al unei unitatii de învãtãmânt are in componenta un reprezentantul consiliului local, si un 

reprezentant al primarului. 

  Având în vedere cele aratate mai sus, prevederile  art.7 alin.(13) din Legea nr. 52 din 21 

ianuarie 2003-republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 

modificările și completările ulterioare si in temeiul art. 129 alin.(14), art.196 alin.(1) lit. a) din 

O.U.G. nr. 57/2019 din 3 iulie 2019-Codul Administrativ, cu modificările și copletările 

ulterioare, propun Consiliului Local al comunei Bălăceana spre adoptare proiectul de hotarare în 

forma prezentată. 

 

 

 

 

PRIMAR, 

 

Cojocariu Constantin-Octavian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARIA COMUNEI BĂLĂCEANA 

Nr. 3780 din 04.11.2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare privind  desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei 

Bălăceana în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Bălăceana 

 
Prin adresa nr.982 din 05.09.2019 emisă de Şcoala Gimnazială Bălăceana, înregistrată la 

Primăria Bălăceana cu nr.3156 din 14.09.2020, Şcoala Gimnazială Bălăceana a solicitat 

desemnarea reprezentantilor autoritaţilor publice locale in Consiliul de administraţie a acestei 

unitaţi de învaţământ, iar prevederile art.96 alin.(2) lit. a) din  Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 -

Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare în Consiliul de administratie 

al unei unitatii de învãtãmânt are in componenta un reprezentantul consiliului local, si un 

reprezentant al primarului. 

Prevederilor art.96 alin.(2) lit. a) din  Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 -Legea educaţiei 

naţionale, specifică: 

ART. 96 

    (1) Unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile 

de administraţie, de directori şi de directori adjuncţi, după caz. În exercitarea atribuţiilor ce le 

revin, consiliile de administraţie şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de 

părinţi şi cu autorităţile administraţiei publice locale. 

    (2) În unităţile de învăţământ de stat consiliul de administraţie este organ de conducere şi este 

constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel: 

    a) în cazul unităţilor de învăţământ de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, consiliul de 

administraţie este format din 7 membri, cu următoarea componenţă: 3 cadre didactice, inclusiv 

directorul; 2 reprezentanţi ai părinţilor; primarul sau un reprezentant al primarului; un 

reprezentant al consiliului local. Directorul este membru de drept al consiliului de administraţie 

din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă. Prevederile 

prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi pentru învăţământul preşcolar şi primar; 

-prevederile  art.7 alin.(13) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003-republicată, privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare . 
  Având în vedere cele aratate mai sus, ţinând cont şi de prevederile art. 129 alin.(14), art.196 

alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 din 3 iulie 2019-Codul Administrativ,cu modificarile si 

completarile ulterioare, propun Consiliului Local al comunei Bălăceana, adoptarea proiectului de 

hotărâre în forma prezentată. 

 
Secretarul general al  comunei, 

 

Elena Beşa 

 

   

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

CONSILIUL LOCAL 

Comisia pentru administraţie publică locală,  juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor 

 

 

RAPORT DE AVIZARE 

Nr.3744 din 18.10.2020 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei 

Bălăceana în Consiliul de administrație al Şcolii Gimnaziale Bălăceana 

 

  Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, 

întrunită în şedinţă a analizat proiectul de hotărâre, expunerea de motive şi raportul de specialitate 

şi  avizează favorabil proiectul  de hotărâre în forma prezentată . 

            Preşedintele comisiei aduce la cunoştinţă faptul că avizul a fost emis cu respectarea 

cvorumului prevăzut de lege. 

Nr. consilieri în comisie-3    

 Consilieri prezenţi-3     

Consilieri absenţi-0. 

Vot pentru aviz-3                   

Abţineri-0                     

Voturi contra -0 

 

 

           

 

                     Preşedinte de comisie,                                          Secretarul comisiei, 

 

                    Ureche Octavian                                                              Olar Alexandru 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

CONISILIUL LOCAL 

 

Comisie pentru invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala, activitaţi 

social-culturale, culte, protectie copii 

 

 

R A P O R T   DE   AV I Z A R E 

Nr.3745 din 18.10.2021 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei 

Bălăceana în Consiliul de administratie al Şcolii Gimnaziale  Bălăceana 

 

 

 

Comisia pentru invaţământ, sănătate si familie, munca si protectie sociala, activitati 

social-culturale, culte, protectie copii, întrunită în şedinţă a analizat expunerea de motive, 

proiectul de hotărîre şi  avizează favorabil proiectul  de hotărâre în forma prezentată . 

            Preşedintele comisiei aduce la cunoştinţă faptul că avizul a fost emis cu respectarea 

cvorumului prevăzut de lege. 

Nr. consilieri în comisie-3    

 Consilieri prezenţi-3     

Consilieri absenţi-0. 

Vot pentru aviz-3                   

Abţineri-0                     

Voturi contra -0 

 

 

 

 

     Preşedinte de comisie,                                                                 Secretarul comisiei, 

 

       Busuioc   Rodica                                                                          Buliga Gheorghe 
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