
CONSILIUL LOCAL CĂPLENI                                                       

JUDEŢUL SATU MARE 

 

 

 

Hotărâre Nr.45/2022 

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

Şcolii Gimnaziale „ Fényi István” Căpleni pentru anul școlar 2022-2023 

 

          Consiliul local al comunei Căpleni,  judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară la data de 

19.10.2022  

 

 

 Având în vedere: 

− referatul de aprobare nr.44/14.10.2022 al primarului comunei Căpleni, 

− raportul nr.55/14.10.2022 al secretarului comunei Căpleni, 

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

activităţi social-culturale, culte, 

− adresa nr.790/14.10.2022 al Școlii Gimnaziale ”Fenyi Istvan” Căpleni prin care solicită 

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

Şcolii în anul școlar 2022-2023; 

           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, 

cu modificările şi completările ulterioare 

           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, în anul școlar 2022-2023. 

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

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, 

− Direcţiunea Şcolii Gimnaziale „ Fényi István” Căpleni, 

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

comunei Căpleni. 

 

 

 

 

   

 

  Președinte de ședință        Contrasemnează 

        Heveli József                               Csizmar Erika 

                                                                  Secretar  general 

 

 



R O M Â N I A 

JUDEŢUL SATU MARE 

COMUNA CĂPLENI 

PRIMARUL COMUNEI CĂPLENI 

Nr.44/14.10.2022 

 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

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

Şcolii Gimnaziale „ Fényi István” Căpleni pentru anul școlar 2022-2023 

 

 

  

 Având în vedere adresa nr.790/14.10.2022 al Școlii Gimnaziale ”Fenyi Istvan” Căpleni prin care 

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

Şcolii, pentru anul școlar 2022-2023 

 În conformitate cu prevederile art. 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: 

 ” Art. 4. - (1) Structura consiliului de administratie din unitatile de invatamant 
preuniversitar de stat este urmatoarea: 

   a) in cazul unitatilor de invatamant de nivel gimnazial cu un singur rand de 

clase, consiliul de administratie este format din 7 membri: 3 cadre didactice, 

inclusiv directorul; 2 reprezentanti ai parintilor; primarul sau un reprezentant al 

primarului; un reprezentant al consiliului local. Directorul unitatii de invatamant 

este membru de drept al consiliului de administratie din cota aferenta cadrelor 

didactice din unitatea de invatamant respectiva. Prevederile prezentei litere se 

aplica si pentru invatamantul prescolar si primar, precum si pentru alte tipuri de 

unitati de invatamant preuniversitar, prin hotararea consiliului de administratie al 

inspectoratului scolar;” 

 

 În conformitate cu prevederile  art.126 alin.(8)  lit.a) din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, supun aprobării proiectul de 

hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Căpleni în Consiliul de 

administrație a Şcolii Gimnaziale „ Fényi István” Căpleni pentru anul școlar 2022-2023. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         PRIMAR   

         Megyeri Tamás-Róbert 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



Primăria comunei Căpleni 

Nr.55/14.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Raport 

la Proiectul de Hotărâre Nr.45/2022 

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

a Şcolii Gimnaziale „ Fényi István” Căpleni pentru anul școlar 2022-2023 

 

 

 

 Având în vedere prevederile art. 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: 

 ” Art. 4. - (1) Structura consiliului de administratie din unitatile de invatamant 
preuniversitar de stat este urmatoarea: 

   a) in cazul unitatilor de invatamant de nivel gimnazial cu un singur rand de 

clase, consiliul de administratie este format din 7 membri: 3 cadre didactice, 

inclusiv directorul; 2 reprezentanti ai parintilor; primarul sau un reprezentant al 

primarului; un reprezentant al consiliului local. Directorul unitatii de invatamant 

este membru de drept al consiliului de administratie din cota aferenta cadrelor 

didactice din unitatea de invatamant respectiva. Prevederile prezentei litere se 

aplica si pentru invatamantul prescolar si primar, precum si pentru alte tipuri de 

unitati de invatamant preuniversitar, prin hotararea consiliului de administratie al 

inspectoratului scolar;” 

Luând în considerare cele menționate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit.b) 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, propun Consiliului local desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei 

Căpleni în Consiliul de administrație a Şcolii Gimnaziale „ Fényi István” Căpleni în anul școlar 2022-

2023.  

 

 

  

      Secretar      

                               Csizmar Erika        

 

 

 

 


