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ROMÂNIA                    
JUDEŢUL SĂLAJ          
COMUNA CRASNA                           
CONSILIUL LOCAL         

HOTĂRÂREA Nr.104. 
Din data de 25.11.2021. 

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.11607/18.11.2021, raportul compartimentului de 

resort cu nr.11611/18.11.2021 şi avizul comisiei de specialitate al consiliului local; 
-  prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
- Solicitarea cu nr.3360/10.11.2021 a Liceului Tehnologic ”Cserey-Goga” Crasna; 
- Prevederile art.96 alin.(2) lit.c) din Legea nr.1/2011 al educaţiei naţionale; 
- Prevederile art.4 lit.c) și art.7 lit.b) din Ordinul Ministerului Educației nr.5154/2021 pentru 

aprobarea Metodologiei - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie 
din unităţile de învăţământ preuniversitar; 

- 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, cu modificările și completările 
ulterioare cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

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

- Katona Ibolya 
- Kiss Istvan 
- Szasz Ferenc 

 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; 
 - Primarul comunei; 
 - Liceul Tehnologic ”Cserey- Goga” Crasna; 
 - persoanelor desemnate la art.1.; 
 - site: www.primariacrasna.ro- Monitorul oficial local; 
 - Dosarl ședinței. 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                Contrasemnează, 
       Suto Attila                                      Secretarul general al comunei 
                           Lazar Veturia 

 

http://www.primariacrasna.ro-/

	ROMÂNIA
	Privind numirea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie
	al Liceului Tehnologic “Cserey – Goga” Crasna
	Art.1. Se aprobă desemnarea reprezentanţilor consiliului local în Consiliul de administraţie  al Liceului Tehnologic „Cserey – Goga” Crasna, după cum urmează:
	Art.1. Se aprobă desemnarea reprezentanţilor consiliului local în Consiliul de administraţie  al Liceului Tehnologic „Cserey – Goga” Crasna, după cum urmează:
	- Katona Ibolya
	- Kiss Istvan


