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. PROIECT.

JUDETUL SUCEAVA
COMUNA STRAIA
CONSILIUL LOCAL

HornnAne

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Straja, in Consiliul de Administratie al
Scolii
Gimnaziale "Dimitrie Onciul" Straja, pentru anul gcolar 2018-2019

Consiliul local al comunei Straja, judetul Suceava;
Av6nd in vedere:

- Expunerea de motive a primarului comunei, dl. Juravle Mihai, inregistratd sub nr. 5817 din

07.09.2018;
- Raportul de specialitate alsecretaruluicomuneiinregistrat sub nr. ............... din ................................;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru inv5g5mint, s5nitate 9i familie, munc5 9i proteclie socialfi,
activitSli social-culturale, culte, protectie copii, inregistrat sub nr............... din .................

- Adresa Scolii Gimnaziale "Dimitrie Onciul" Straja nr. t267 din O5.Og.2Oi'B 'prin care solicit5

nominalizarea reprezentantilor consiliului local desemnali s5 fac5 parte din consiliul de administralie al scolii in
anul scolar 2018-2019;
In conformitate cu dispozitiile aft. 96 alin. (2) lit. b) din Legea nr. Ll2}tt a educaliei nafionale, cu
modific5rile gi complet6rile ulterioare; dispozifiile art. 4 alin. (1) lit, b) din Anexa la O.M.E.N, nr. 4.619120t4
pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare gi funclionare a consiliului de administralie din unitSlile de
tnv5t5 m6nt preuniversita r, cu modific5rile gi completSrile ulterioare;
In temeiul dispozitiilor art. 36 alin. (2) lit. d) 9i alin. (6) lit. a) pct. 1, art.45 alin. (1) si art. 115 atin. (1)
lit' b) din legea 27512001 privind admlnistralia publicd local5, republicat5, cu modiicSrile gi complet5iile
ulterioare,
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Art. 1. Se desemneazH reprezentanlii Consiliului Lo&l al comunei Straja, in Consiliul de Administralie
$colii Gimnaziale "Dimitrie onciul" straja, pentru anul gcolar 2o1B-2019, dup5 cum urmeazd:

al

......... "....;_'...........', consilier local

Art.2.

consilier local.
Prevederile HotSr6rii Consiliului Local

al comunei

aplicabilitatea.

Straja

nr. 32 din 08.09.2017 isi inceteaz5

Art.3. Primarul comunei Straja va aduce la indeplinire prevederile prezentei hot}r6ri.
Art.4. Prezenta hot5r6re se comunic5 la :

-

Institufia Prefectului - judetul Suceava
Primarul comunei Straja
Scoala Gimnazial6 "Dimitrie Onciul" straja
Persoanele nominalizate la art. 1.

INITIATOR,

Straja,
Nr.

o7.o? )c,U

f&t!

JUDETUT SUCEAVA

il::i$?f- : f,: T.i?.!u i zn r,(
EXPUNERE DE MOTIVE
la Proiectul de hotSr6re privind desemnarea reprezentanlilor Consiliului Local al comunei Straja, in Consiliul de
Administralie al $colii Gimnaziale'Dimitrie Onciul" Straja, pentru anul gcolar 2018-2019

UnitSlile de invS!5m6nt sunt organizate 9i funclioneazd in baza legislalie elaborate de Ministerul
Educaliei Nalionale 9i Cercet6rii.

Consiliul de administralie din unit5lile de invS!5m6nt preuniversitar funclioneazd in
conformitate cu prevederile O.M.E.N. nr. 46t912014, cu modific5rile si complet5rile ulterioare, prin care se
stabilegte si ponderea numeric5 a reprezentantilor care fac parte din consiliu.

Proiectul

de hot6r6re este iniliat ca urmare a Adresei nr. 1267 din 05.09,2018 a

Gimnaziale "Dimitrie Onciul" Straja, prin care solicit5 nominalizarea reprezentanlilor consiliului local
de administralie al gcolii.

Scolii

in consiliul

De asemenea, prin aceeagi adresd se comunic5 faptul c5 la nivelul $colii Gimnaziale Straja,
consiliul de administratie este format din 9 membri, astfel:4 cadre didactice, primarul sau reprezentantul
acestuia, 2 reprezentanli ai consiliului local 9i 2 reprezentanli ai pdrinlilor.
Propun ca alegerea reprezentanlilor s5 se fac5 prin vot deschis.
Av6nd in vedere aceastea, propun nominalizarea consilierilor din 16ndul membrilor consiliului
local, care vor face parte din consiliul de administratie in anul gcolar 2018-2019 9i aprobarea proiectului de
hot516re.

PRIMAR,

1,

