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HOTĂRÂREA NR.44 
din data de 26 noiembrie 2020 

 

privind numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Cristian 
Herbei Vărădia de Mureş 

 

Consiliul local al comunei Vărădia de Mureş, judeţul Arad, întrunit în şedinţă ordinară, 
Având în vedere : 

- adresa nr.374/2020 a Şcolii Gimnaziale ”CRISTIAN  HERBEI” Varadia de Mures prin care solicită numirea 

unui reprezentant al Consiliului local al comunei Vărădia de Mureş, în Consiliul de administraţie al unităţii de 
învăţământ cu personalitate juridică Şcoala Gimnazială”CRISTIAN  HERBEI” VARADIA DE MURES; 
- referatul de aprobare a primarului comunei Vărădia de Mureş cu privire la numirea reprezentantului 

consiliului local în Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ cu personalitate juridică SCOALA 
GIMNAZIALA ”CRISTIAN  HERBEI” Varadia de Mures; 
- raportul de specialitate a secretarului comunei cu privire la numirea reprezentantului consiliului local în 

Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ cu personalitate juridică SCOALA GIMNAZIALA 
”CRISTIAN  HERBEI” Varadia de Mures; 
- prevederile art.96 alin.1 şi 2 lit.a din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- prevederile art.7 lit.b din ORDIN nr.4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si 
functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar, modificat; 

- prevederile art.129, alin.2 lit.d, alin.7 lit.a din OUG 57/2019 – Codul administrativ; 
- cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 din OUG 57/2019 – Codul administrativ , din totalul de 11 
consilieri în funcție, 11 prezenţi, hotărârea a fost adoptată cu un numar de 11 voturi « pentru », 0 voturi « 

impotriva »,  voturile exprimându-se prin vot deschis, cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii fiind 
majoritatea simpla; 
  In temeiul art.139, alin.1 din O.U.G.57/2019, privind Codul Administrativ, 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se nominalizează d-l CRAIU CRISTIAN, ca reprezentant al Consiliului local al comunei Vărădia de 
Mureş, în Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ cu personalitate juridică SCOALA GIMNAZIALA 
”CRISTIAN  HERBEI” VARADIA DE MURES. 

     Art.2. Prezenta hotărâre, se comunică: 
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Arad; 
- Şcoala Gimnazială  ”CRISTIAN  HERBEI” Vărădia de Mureş; 

- d-l CRAIU CRISTIAN 
 

PRESEDINTE, 

Sorin Cauțun                
                    CONTRASEMNEAZA,                                                                                                             

Secretar general,                                                                                                                                                

Lacrimioara Luputiu 
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