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             JUDETUL BISTRITA-NASAUD      

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

 

 

 

H O T A R A R E 

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Parva si a unui reprezentant al primarului in 

componenta Consiliului de Administratie  si a comisiilor de lucru la nivelul Scolii Gimnaziale “Vasile 

Scurtu”  Parva pentru anul scolar 2016-2017 

 

Consiliul local al comunei Parva,intrunit in sedinta ordinara din data de 31.10.2016,in prezenta 

a 9 consilieri din totalul de 11 in functie : 

 

 Avand in vedere : 

 - raportul nr.2991/25.10.2016 intocmit de d-soara Vartolomei Saveta, referent de specialitate in 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Parva,prin care se arata necesitatea adoptarii unei 

hotarari privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Parva si a unui reprezentant al primarului in 

componenta Consiliului de Administratie  si a comisiilor de lucru la nivelul Scolii Gimnaziale “Vasile 

Scurtu”  Parva pentru anul scolar 2016-2017 ; 

 - expunerea de motive nr.2992/25.10.2016 intocmita de d-nul Strugari Ioan-Primarul comunei 

Parva prin care se motiveaza initierea acestui proiect de hotarare ; 

 - raportul favorabil/nefavorabil inregistrat la nr. 3044/31.10.2016 al Comisiei; Invatamant, Servicii 

Publice si Comert,Cultura, Culte, Protectie Sociala, Mediu, Turism...; 

 - adresa nr.771/14.09.2016 a Scolii Generale "Vasile Scurtu,, Parva prin care se solicita desemnarea 

persoanelor in Consiliul de administrare al scolii; 

 Tinand cont de ; 

-  prevederile art. 96 alin. (2) lit.”b” si celelalte,din Legea educatiiei nationale nr.1/2011;  

 - prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.925/2005 pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ,modificat prin Ordinul  Nr. 5619 

din 11 noiembrie 2010; 

 - prevederile Ordinului MEN nr.4619/2014 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea I 

nr.696/23.09.2014  pentru aprobarea Metodologiei cadru de organizare si functionare a Consiliului de 

Administratie din unitatile de invatamant preuniversitar;  

 In temeiul prevederilor art.36 alin.(1),al in.(2) lit.”d”, alin.(6) lit.”a” pct.1; art.45 alin.(1) si art.115 

alin.(1) lit.”b” din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 –republicata cu modificar si completari: 

 

      H O T A R A S T E: 

  

   Art.1. (1)-Se desemneaza d-nul :SCURTU I. IOAN pentru a face parte din Consiliul de 

Administrare al Scolii Gimnaziale “Vasile Scurtu” Parva-reprezentant al primarului. 

              (2)-Se desemneaza d-nul CICEDEA DUMITRU si d-nul BIRTE NATU consilieri  

locali, ca reprezentanti ai Consiliului local al comunei Parva, in Consiliul de Administratie al Scolii 

Gimnaziale “Vasile Scurtu” Parva. 

(3).Se desemneaza d-nul SCURTU N.VASILE consilier local pentru a face parte din 

Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar si comisia de asigurare a calitatii din 

cadrul Scolii Gimnaziale “Vasile Scurtu”Parva. 

(3).Se desemneaza d-nul RUS I. IOAN II,consilier local pentru a face parte din Comisia de 

prevenire si combatere a violentei in mediul scolar din cadrul Scolii Gimnaziale “Vasile Scurtu” Parva.: 

  Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza persoanele 

desemnate la art. 1 din prezenta hotarare. 

 Art.3. Hotararea a fost adoptata cu votul a 9 consilieri “ pentru” din totalul de 9 prezenti. 



 Art.4. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija secretarului comunei Parva,prin compartimentul 

Secretariat-Relatii cu publicul cu; 

- Institutia Prefectului,Judetul Bistrita-Nasaud; 

- Persoanele  desemnate la art. 1 din hotarare; 

- Scoala Gimnaziala“Vasile Scurtu” Parva; 

 

 

 

PRESEDINTELE DE SEDINTA,    CONTRASEMNEAZA SECRETAR, 

           RUS V. IOAN                                  IOAN CALUS 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Nr. 87 din 31.10.2016.                         
 


