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Total consilieri Consiliul Local: 11 

Prezenţi: 11 

Pentru: 11 

Împotrivă: x 

Abţineri: x 

 

 

HOTĂRÂREA  

 

    privind desemnarea unui membru al Consiliului Local Pesac care să facă parte din Consiliul 

de Administrație al Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” Pesac, pentru anul școlar 2016-2017 

 

 

 

Consiliul Local al Comunei Pesac, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 

nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa odinară din data de 26.01.2017, având în 

vedere următoarele: 

- adresa nr.1164/20.01.2017 a Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” Pesac înregistrată la 

Primăria Comunei Pesac sub nr.238/20.01.2017; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.260/20.01.2017 prezentat de doamna Selejan Lucia, insector I asistent în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac; 

- prevederile H.C.L. Pesac nr.14/21.07.2016 privind desemnarea unui membru al 

Consiliului Local Pesac care să facă parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale 

”Maria Brindea” Pesac, pentru anul școlar 2016-2017; 

 - prevederile art.96 alin.1 și alin.2 din Legea nr.1/2011 a Educației naționale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.19 din Ordinul M.E.N. nr.5115/2014 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar; 

- prevederile art.3 și ale art.4 alin.1 lit.a din Anexa la Ordinul M.E.N. nr.4619/2014 pentru 

aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din 

unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Pesac; 

- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Pesac;             

 În temeiul prevederilor art.23 alin.1, ale art.36 alin.2 lit.d, ale art.36 alin.6 lit.a pct.1, ale 

art.45 alin.1 și ale art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

                                        

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E  :  
 

 

 Art.1. Se desemnează din partea Consiliului Local Pesac, pentru a face parte din Consiliul 

de Administrație al Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” Pesac, domnul JARDA ALEXANDRU, 

consilier local. 

 R O M Â N I A  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  PESAC 
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Art.2. Prezenta hotărâre se aplică pentru anul școlar 2016-2017. 

 

Art.3. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea H.C.L. 

Pesac nr.14 din 21.07.2016. 

 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa persoana prevăzută la 

art.1 al prezentei hotărâri, precum și conducerea Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” Pesac. 

 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii 

actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul administrativ; 

- Primarului Comunei Pesac; 

- Consiliului Local Pesac;  

- Inspectoratului Școlar Județean Timiș; 

- Școlii Gimnaziale ”Maria Brindea” Pesac; 

- Doamnei Selejan Lucia, inspector I asistent;  

- Domnului Jarda Alexandru, consilier local; 

- La dosarul ședinței; 

- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe 

pagina de internet www.primariapesac.ro. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 4 din 26.01.2017 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
 LUNGU MIHAIL 

 
_______________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E S A C ,  

   
 DUMITRAŞ ANGELICA 

 
______________________________________ 

 

L.S. 

http://www.primariapesac.ro5/
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