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NR 5826/18.09.2020

ANUNT

In conformitate cu prevederile Legii 5212003 privind hansparenJa

decizionali in administratia publici, aducem la crmo$tinli public6, iniiierea-

proiectului de hotirdre privind numirea a trei membrii ai Consiliului Local al

oraqului Ungheni pentru reconstituirea Consiliului de Administralie a $colii

Gimnaziale ,, Emil Dragan " Ungheni, pentru anul ;colar 2020-2021.

PRIMAR
rodan Victo
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ROMANIA
JUDETUL MURES

PRIMARIA ORASULUI UNGIIENI
547605 Ungheni,nr.357 teyfax:0265-328 112 ; 328 212

e-maili ungheni@cimures.ro

Nr. 5825/18.09.202

PROIECT DE HOTARARE

Privind numirea pentru anul scolar 2020-2021 a trei membrii ai Consiliului Local
al Oragului Ungheni pentru reconstituirea Consiliului de Administratie al Scolii

Gimnaziale "Emil Dragan" Ungheni

Primarul oraqului Ungheni,
Avdnd in vedere adresa n.2648/08.09.2020 a $colii Gimnaziale ,. Emil Drdgal

" Ungheni, iffegistuat6 la prim6ria oragului Ungheni sub nr.18825/08.09.2020,
Referatul de aprobare nt.5824/ 18.09.2020

lin6nd cont de prevederile :

-Legii nr.1i20l1 - a educaJiei naJionale, art.96 alin.1.
- axt.4, alin (l), lit. "c", art. 7, aln (1.),lit."b", din Metodologia cadru de organizarc
gi funclionare a consiliului de administraJie din unitalile de inv4tmart
preuniversitar,, aprobatd prin Ordinul Ministerului Educaliei Nalionale m. 4619
/2014, cu modificdrile qi completirile ulterioare.
- In temeiul prevederilor arl.l29, aln.7, alin. 14 si art.I39 alin.l, din OUG nr.

57120 | 9 privind Codul Admiristrativ.

PROPUN SPRE APROBARE

Art.l Desemnarea penfiu anul scolr 2020-2021 a trei membrii ai Consiliului
Local al Oragului Ungheni penlru reconstituirea Consiliului de Administratie al
$coala Gimnaziald "Emil Dragan " Ungheni
1...................... ....., consilier local
2...................... ......,consilier local
3...................... ......,consilier local

Ad.2 Cu data adoptdrii hotdrririi i$i va inceta aplicabilitatea Hotdrarea Consiliului
Local uneheni ff.1 8/J.s...t 0'2a/ 4'

Primar,
Prodan Victor
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PRIMARIA ORASULUI IJNGIIENI
547605 Ungheni,nr.357 tevfax:0265-328 112 t 328 212

e-mail: ungheni@cimures.ro

Nr.5824 /18,09.2020

REFERAT DE APROBARE

Privind desemnarea penhu amrl scolax 2020-2021a trei membrii ai Consiliului
Local al oragului Ungheni pentru reconstituirea Consiliului de Administra{ie al

$colii Gimnaziale " Emil Dragan " Ungheni

Primarul oragului Ungheni,

AvAnd in vedere , adresa nr.2648108.09.2019 a gcolii Gimnaziale,. Emil
Dfigarl' Ungheni, inregistratd la Primdria oragului Ungheni sub
n.18825/08.09.2020

-Legea nr.1 /201 l- a educaliei naJionale,

-art.4, alin(1), lit,c,, art. 7, al::n (l),lit ,,b,, din ,,Merodologia cadru de organizare
gi functionare a consiliului de administrajie din unitajile de inveldment
preuniversitar,, aprobat prin Ordinul Ministerului Educatiei Nalionale nr. 4619
/2014 cu modificdrile Ei completdrile ulterioare.
-In temeiul prevederilor art.129, alin.7, alin. 14 9i art.l39 alin.l, din OUG nr.
571201 9 privind Codul Admi nistrativ.

Vd supun spre dezbatere qi aprobare proiectul pri'rind desemnarea pentru arul
qcolar 2020-2021 a trei reprezentarji ai Consiliului Local al oraqului Ungheni
pentru reconstituirea Consiliului de Administralie al gcoalii Gimnaziald " Emil
Draean" .

Primar,


