ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂREA nr.42/2013
privind desemnarea unui consilier local al comunei Dochia să facă parte în anul şcolar 2013-2014 din
Consiliul de Administraţie al Şcolii gimnaziale nr.1 Dochia

Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinŃă ordinară în data de 20 septembrie 2013,
Luând în discuŃie proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia, d-l
Ciubotaru Iulian-Gheorghe privind desemnarea unui consilier local al comunei Dochia să facă
parte în anul şcolar 2013-2014 din Consiliul de AdministraŃie al Şcolii gimnaziale nr.1 Dochia,
precum şi referatul de specialitate nr.4411/20.08.2013, întocmit de secretarul comunei Dochia;
Având în vedere avizul favorabil acordat de Comisia juridica, amenajarea teritoriului şi
comisia buget-finanŃe din cadrul Consiliului Local al comunei Dochia;
În baza art.96 alin.(2) lit.a) din Legea nr.1/2011-legea educaŃiei naŃionale; art.4 alin.(1) din
H.G. nr.2192/2004- pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanŃarea şi administrarea
unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat; art.33 alin.(1) din Ordinul nr.4925/2005- pentru
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a unităŃilor de învăŃământ preuniversitar,
cu modificările şi completările ulterioare;Legii nr.273/2006 – privind finanŃele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare; Legea nr.52/2003-privind transparenta decizională in
administratia publica locala;
În temeiul art. art.36 alin.(6) lit.”a” pct.1, art. 45 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE:

Art.1. Se desemnează d-nul VĂDUVA GABRIEL , consilier local al comunei Dochia să facă parte în
anul şcolar 2013-2014 din Consiliul de AdministraŃie al Şcolii gimnaziale nr.1 Dochia.

Art.2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinŃează d-nul VĂDUVA GABRIEL,
consilier local al comunei Dochia.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică InstituŃiei Prefectului jud.NeamŃ, Şcolii gimnaziale nr.1
Dochia şi autorităŃilor interesate şi se aduce la cunoştinŃă publică prin grija secretarului comunei
Dochia.
Dochia, 20 septembrie 2013
Preşedinte de şedinţă,
Leonte Vasile

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar-ACRISTINEI OVIDIU

Hotărârea a fost adoptată cu. 11 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri
locali în funcţie şi 11 consilieri prezenţi.

Nr. 4411/20.08.2013
Referat
privind desemnarea unui consilier local al comunei Dochia să facă parte în anul şcolar 2013-2014 din
Consiliul de Administraţie al Şcolii gimnaziale nr.1 Dochia

Luând în considerare prevederile art.96 alin.(2) lit.a) din Legea nr.1/2011-legea educaţiei naţionalecare stipulează: „în cazul unităţilor de învăţământ de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, consiliul de
administraţie este format din 7 membri, cu următoarea componenţă: 3 cadre didactice, inclusiv directorul; 2
reprezentanţi ai părinţilor; un reprezentant al primarului; un reprezentant al consiliului local. Prevederile
prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi pentru învăţământul preşcolar şi primar;”, art.4 alin.(1)

din H.G. nr.2192/2004- pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanŃarea şi administrarea unităŃilor
de învăŃământ preuniversitar de stat – „consiliul de administraŃie al unităŃii de învăŃământ este format din:
director, director adjunct, reprezentantul consiliului local, reprezentantul primarului, reprezentanŃi
ai părinŃilor, 1 - 5 reprezentanŃi ai cadrelor didactice, reprezentantul agenŃilor economici şi un
reprezentant al elevilor, pentru ciclul secundar superior. În funcŃie de mărimea şi de complexitatea
unităŃii, consiliul de administraŃie va fi format din 9 - 15 membri. În mediul rural se va avea în vedere
ca în consiliile de administraŃie să fie reprezentate corespunzător structurile şcolare din satele care
aparŃin localităŃilor şi în care sunt şcolarizaŃi elevi/preşcolari; reprezentarea poate fi asigurată de cadrul
didactic coordonator al structurii şcolare”, art.33 alin.(1) din Ordinul nr.4925/2005- pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcŃionare a unităŃilor de învăŃământ preuniversitar, cu modificările şi
completările ulterioare – „consiliul de administraŃie al unităŃii de învăŃământ este format, potrivit legii, din
9 - 15 membri, între care:
a) directorul unităŃii de învăŃământ;
b) directorii adjuncŃi;
c) 1 - 5 reprezentanŃi ai cadrelor didactice, aleşi de consiliul profesoral;
d) contabil/contabil-şef, dacă există la nivelul unităŃii şcolare;
e) reprezentanŃi ai autorităŃii publice locale, ai asociaŃiei de părinŃi, ai elevilor din clasele a
IX-a - a XII-a/a XIII-a, ai agenŃilor economici (în mod obligatoriu pentru învăŃământul profesional
şi tehnic), precum şi ai instituŃiilor şi organizaŃiilor comunităŃii locale;
f) în mediul rural se va avea în vedere ca în consiliile de administraŃie să fie reprezentate
corespunzător structurile şcolare din satele care aparŃin localităŃilor respective; reprezentarea poate fi
asigurată de cadrul didactic coordonator al structurii şcolare”, prin prezenta, înaintăm plenului Consiliului
local al comunei Dochia acest referat şi proiectul de hotărâre aferent în vederea desemnării unui consilier local al
comunei Dochia să facă parte în anul şcolar 2013-2014 din Consiliul de AdministraŃie al Şcolii gimnaziale nr.1
Dochia.”
În consecinŃă, vă rugăm dispuneŃi!
Dochia, 20 august 2013

Secretaul comunei Dochia,

Acristinei Ovidiu

