
CONSILIUL LOCAL CĂPLENI                                                       

JUDEŢUL SATU MARE 

 

 

 

Hotărâre Nr.45/2021 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Căpleni în Consiliul de administrație a 

Şcolii Gimnaziale „ Fényi István” Căpleni  

 

          Consiliul local al comunei Căpleni,  întrunit în şedinţă ordinară la data de  19 octombrie 2021 

 

 

 Având în vedere: 

− referatul de aprobare nr.45/14.10.2021 al primarului comunei Căpleni, 

− raportul nr.71/14.10.2021 al compartimentului de resort din cadrul  aparatului de specialitate al 

primarului, 

− avizul comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie; protecţie copii; muncă şi protecţie socială; 

activităţi social-culturale, culte nr.3/18.10.2021, 

− adresa nr.647/24.09.2021 al dlui Török Tamás, directorul Școlii Gimnaziale ”Fényi István” 

Căpleni prin care solicită desemnarea  reprezentantului Consiliului local al comunei Căpleni în 

Consiliul de administrație a Şcolii, 

           În baza prevederilor art.4 alin.(1) lit.a) din Ordinul Nr. 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei 

cadru de organizare  si functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar, 

           În temeiul prevederilor art.129 alin.(7) lit.a),  art.196 alin.(1) lit.a)  din  Ordonanța de Urgență Nr. 

57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1- Se mandatează dl/dna FLEISZ ADRIEN să îndeplinească funcția de reprezentant al 

Consiliului local al comunei Căpleni în Consiliul de administrație a Şcolii Gimnaziale  

„ Fényi István” Căpleni. 

Art.2- La data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local 

al comunei Căpleni nr.15 din 28.10.2020. 

 Art.3- Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează persoana prevăzută la art.1. 

 Art.4. -Prezenta se comunică prin intermediul secretarului comunei Căpleni, în termenul prevăzut 

de lege, cu:  

− Primarul comunei Căpleni, 

− Instituţia Prefectului- judeţul Satu Mare, 

− Persoana prevăzută la art.1, 

− Directorul Şcolii Gimnaziale „ Fényi István” Căpleni. 

Art.-5.-Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin  publicare pe site-ul Primăriei 

comunei Căpleni. 

 

 

Președinte de ședință        Contrasemnează 

                        Fleisz Adrien                       Csizmar Erika 

                                                              Secretar  general 

 

 

 

 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  Nr. total al consilierilor în funcție:13, Nr. total al consilierilor 

prezenți: 12, Nr. total al consilierilor absenți:1, Voturi pentru:12, Voturi împotrivă:0, Abțineri:0. 


