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ROMÂNIA                               Avizat de legalitate, 
JUDEŢUL SĂLAJ         Secretarul general al comunei, 
COMUNA CRASNA                          Lazar Veturia 
CONSILIUL LOCAL         

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Privind numirea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie 

 al Liceului Tehnologic “Cserey – Goga” Crasna 
 

Consiliul local al comunei Crasna; 
 Având în vedere: 

-  Referatul de aprobare a primarului nr.., raportul compartimentului de resort cu nr.. şi avizul 
comisiei de specialitate al consiliului local; 

-  prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
- Solicitarea cu nr.2584/27.08.2019 a Liceului Tehnologic ”Cserey-Goga” Crasna; 
- Prevederile art.96 alin.(2) lit.c) din Legea nr.1/2011 al educaţiei naţionale; 
- Prevederile art. I pct. 3 din Ordinul M.E.N. nr. 3160/2017 pentru modificarea și completarea 

Metodologiei-cadru  de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile 
de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale  
nr.4619/2014; 

- Prevederile art.4. alin.(1) lit. d) ale Ordinului Ministrului Educației Naționale nr.4619/2014 
privind aprobarea Metodologiei-cadru  de organizare și funcționare a consiliului de 
administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile art.129.alin.(2) lit. “a” şi „d” alin.(7) lit.”a” pct.1 din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1. Se aprobă desemnarea reprezentanţilor consiliului local în Consiliul de administraţie  
al Liceului Tehnologic „Cserey – Goga” Crasna, după cum urmează: 

- ......................................... 
- ........................................ 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei. 
 Art.3. Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ 

instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul 
administrativ. 
 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
 - Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 
 - Primar; 
 - Liceul Tehnologic ”Cserey- Goga” Crasna; 
 - persoanelor desemnate la art.1.; 
 - site: www.primariacrasna.ro; 
 - Dosar Hotărâri. 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

BOGYA MIKLÓS  
Voturi: pentru:............... 

împotrivă........ 
abţineri............. 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL SĂLAJ 
COMUNA CRASNA 
PRIMAR 
NR. 

 
REFERAT DE APROBARE 

Privind numirea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie 
 al Liceului Tehnologic “Cserey – Goga” Crasna 

  
 
 
Conform prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 unităţile de învăţământ 

preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administraţie, de directori şi de 

directori adjuncţi, după caz. În exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliile de administraţie şi 

directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinţi şi cu autorităţile administraţiei 

publice locale. 

membrilor consiliului de administraţie. 

Având în vedere solicitarea nr. 2584/27.08.2019 a  Liceului tehnologic ”Cserey – Goga” 

Crasna prin care solicită desemnarea membrilor consiliului local în Consiliul de administrație, vă 

rog să faceți propuneri, și propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 
 

PRIMAR, 
BOGYA MIKLOS 
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ROMÂNIA          APROB 
JUDEȚUL SĂLAJ         PRIMAR 
COMUNA CRASNA        BOGYA MIKLOS 
NR…………… 

RAPORT  
Privind numirea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie 

 al Liceului Tehnologic “Cserey – Goga” Crasna 
 
Conform prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 unităţile de 

învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de 
administraţie, de directori şi de directori adjuncţi, după caz. În exercitarea atribuţiilor 
ce le revin, consiliile de administraţie şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral, 
cu comitetul de părinţi şi cu autorităţile administraţiei publice locale. 

Prin adresa cu nr. 2584/27.08.2019,  Liceului Tehnologic ”Cserey-Goga” Crasna, 
solicită desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului local Crasna în Consiliul de 
administrație al unității de învățământ pentru anul școlar 2018-2019. 

Având în vedere art. I pct. 3 din Ordinul M.E.N. nr. 3160/2017 pentru 
modificarea și completarea Metodologiei-cadru  de organizare și funcționare a 
consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin 
Ordinul ministrului educației naționale  nr.4619/2014 s-a modificat componența 
consiliului de administrație a unității de învățământ în cauză, astfel: 

„d) în cazul unităţilor de învăţământ care şcolarizează în învăţământul 
profesional şi tehnic, inclusiv în învăţământul postliceal, şi al căror consiliu de 
administraţie este format din 13 membri, 6 dintre aceştia sunt cadre didactice, 
primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanţi ai consiliului local, un 
reprezentant al părinţilor şi 3 reprezentanţi ai operatorilor economici parteneri; în 
situaţia în care sunt mai mulţi operatori economici, aceştia îşi desemnează 
reprezentanţii în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ sau pot forma un 
consiliu reprezentativ care să desemneze reprezentanţii pe locurile alocate 
operatorilor economici. Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al 
consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitate." 

Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să faceți propuneri pentru 
desemnarea a doi reprezentanți din partea consiliului local în consiliul de 
administrație a Liceului Tehnologic ”Cserey- Goga” Crasna. 

 
Secretarul general al comunei Crasna, 

Lazar Veturia 
 

 
 


