
ROMÂNIA 
JUDEȚUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ 

                                                                                                                         
   HOTĂRÂREA   nr.   76   /2021 

Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Gălăuţaş pentru 
constituirea Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „Dumitru Gafton” 

 din comuna Gălăuţaş 
 

Consiliul Local al comunei Gălăuţaş, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa ordinară  din data de           

29 octombrie 2021;  

 

 Având în vedere: 

-referatul de aprobare al viceprimarului comunei Gălăuţaş nr. 7/127/2021 şi raportul de 

specialitate al secretarului general al comunei Gălăuţaş  nr. 7/128/2021; 

  Adresa nr. 3994/30.09.2021 a directorului Şcolii Gimnaziale “Dumitru Gafton” Gălăuţaş 
pentru desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al comunei Gălăuţaş pentru 
constituirea Consiliului de Administraţie al şcolii; 
   Prevederile Legii nr. 1/2011, art. 96 alin.1, alin.2 lit.a),  Legea educaţiei naţionale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 H.G.R. nr 2192/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind finantarea si 

administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, art. 4 alin (1),art 5 alin (1) 
Ordinul Ministrului Educației nr. 5.154 din 30 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei-

cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ 
preuniversitar; 

Avizele cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei 

Gălăuţaş, respectiv comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor nr.  8/131/2021, comisia de specialitate învăţământ, 

sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr. 
8/117/ 2021 ;  

Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organziatorice, termenele și circulația 
proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei 
Gălăuțaș nr. 27/15.04.2020; 

In temeiul dispozitiunilor art. 129 alin. 1 si alin. 2, lit. a), lit. d), alin.7 lit. a), art. 196 alin.1 

lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Dna/D-nul TORNEA RAMONA-CRISTINA-MARIA, se desemnează în calitate de 
reprezentant al Consiliului Local al comunei Gălăuţaş pentru constituirea Consiliului de Administraţie 
al Şcolii Gimnaziale „Dumitru Gafton” din comuna Gălăuţaş.  

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita, Şcolii 
Gimnaziale „Dumitru Gafton” Gălăuţaş,  persoanei desemnate şi primarului comunei Gălăuţaş. 

Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează persoana desemnată. 
 

                                        Gălăuţaş, la  29  octombrie 2021 
  
 Președinte de ședință,           Contrasemnează  pentru legalitate,  

    Consilier local,               Secretarul general al comunei Gălăuţaş 
  ………………………                       ………………………       
Sorin-Marin URZICĂ                           Monica-Camelia MORAR 


