
ROMANIA
JUDEŢUL MARAMURES-comuna SALSIG 
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.55 
din 20.09.2021

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Salsig, in Consiliul de 
Administraţie al Scolii Gimnaziale Salsig

Având in vedere proiectul de hotarare initiat de primarul comunei si 
înregistrat sub nr.55 din 16.09.2021, referatul de aprobare al primarului comunei 
întocmit in calitate de iniţiator si înregistrat sub nr.3201 din 16.09.2021 privind 
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Salsig, in Consiliul de 
Administraţie al Scolii Gimnaziale Salsig;

-solicitarea nr.1048/01.09.2021 transmisa de Şcoala Gimnaziala Salsig, 
privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local, in Consiliul de Administraţie 
al Scolii Gimnaziale Salsig;

-raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei, 
înregistrat sub nr.3202 din 16.09.2021;

Ţinând cont de raportul de avizare al Comisiei pentru invatamant, sanatate 
si familie, munca si asistenta sociala din cadrul Consiliului Local Salsig;

-avizul secretarului general al comunei pe proiectul de hotarare ;
In conformitate cu prevederile:
-art.96 alin. (1) si alin. (2) lit.„b" din Legea Educaţiei Nationale nr.1/2011 cu 

modificările si completările ulterioare;
-art.4 alin.(l) lit.„b", art.7 alin.(l) lit.„b" din Anexa la Ordinul nr. 

5.154/2021 emis de Ministerul Educaţiei si Cercetării pentru aprobarea 
Metodologiei-cadru de organizare si funcţionare a consiliilor de administraţie din 
unităţile de invatamant preuniversitar;

Ţinând cont de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, (rl.2); prevederile legii nr.52/2003 
privind transparenta decizionala in administraţia publica (rl) ;

în temeiul dispoziţiilor art.129 alin. (1), alin.(2) lit.„d", coroborat cu alin. (7) 
pct.„a" si art.196 alin.(l) lit.„a" din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul Local al comunei Salsig, intrunit in şedinţa ordinara din data de 
20 septembrie 2021,

î



HOTĂRĂŞTE:

Art.l.Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local Salsig, pentru a face 
parte din Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale Salsig, după cum urmeaza: 

-dl. loan LUCA - consilier local 
-dl. Doru-Aurel CHIRILĂ - consilier local
Art.2.începând cu data adoptării prezentei, orice prevedere contrara isi 

inceteaza aplicabilitatea.
Art.3.Prezenta hotarare se comunica :

-d-nului Prefect al judeţului Maramureş;
- d-nului Primar al comunei Salsig;
- Scolii Gimnaziale Salsig;
- persoanelor nominalizate la a r t . l ;
- dosar şedinţa;
- afisaj;

Nr. total consilieri: 11, din care prezenţi 11, absenţi: — .
Hotararea a fost adoptata cu un număr de 11 voturi „pentru", 0 „împotriva", 0 
„abţineri";
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