
     ROMANIA                                                              

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

                    

H O T A R A R E 

pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei Parva nr.37 din 28.11.2014  

privind desemnarea in componenta Consiliului de Administratie a Scolii Gimnaziale “Vasile Scurtu”  

Parva a unui reprezentant al primarului si un reprezentant al Consiliului local al comunei Parva si 

desemnarea unui reprezentant al acestui consiliu local pentru a face parte din Comisia pentru prevenirea si 

combaterea violentei in mediul scolar si comisia de asigurare a calitatii. 

 

Consiliul local al comunei Parva,intrunit in sedinta ordinara din data de 30.01.2015,in prezenta 

a 11 consilieri din totalul de 11 in functie : 

 Avand in vedere : 

 - raportul nr.308 din 29.01.2015 intocmit de d-nul Calus Ioan secretarul comunei Parva; 

 - expunerea de motive nr.309/29.01.2015 intocmita de d-nul Strugari Ioan-Primarul comunei Parva 

prin care se motiveaza initierea acestui proiect de hotarare ; 

 - raportul favorabil/nefavorabil inregistrat la nr.307/29.01.2015 al Comisiei; Invatamant, Servicii 

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

 - adresa nr.43/22.01.2015 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 art.33 din 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; 

  - prevederile art.42, art.44, art.58, art.59, art.61, art.62, art.80-82 si celelalte din Legea   Nr. 24 din 

27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative- republicată; 

 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. I. Se modifica art.1 (1) din Hotararea Consiliului Local al comunei Parva nr.37 din 

28.11.2014 privind desemnarea in componenta Consiliului de Administratie a Scolii Gimnaziale “Vasile 

Scurtu”  Parva a unui reprezentant al primarului si un reprezentant al Consiliului local al comunei Parva si 

desemnarea unui reprezentant al acestui consiliu local pentru a face parte din Comisia pentru prevenirea si 

combaterea violentei in mediul scolar si comisia de asigurare a calitatii. 

si va avea urmatorul cuprins: 

“Se desemneaza d-nul BIRTE NATU pentru a face parte din Consiliul de Administrare al 

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

ART. II. Celelalte articole din H.C.L.  Parva nr.34/08.10.2014 raman neschimbate. 

 ART. III. Hotararea va fi adusa la cunostinta publica prin postare pe site-ul Primariei  comunei 

Parva, primariaparva.ro sau orice alte mijloace,prin grija secretarului comunei Parva si comunicata cu:   

    -Institutia Prefectului, Judetul Bistrita-Nasaud 

    -Compartimentul Financiar-Contabil 

    -consilierii local. 

  

               Presedinte de sedinta,                                Contrasemneaza secretar,      

         Flore Marina                                                     CALUS IOAN 

               

Nr. 4 din 30.01.2015.      



                            ROMANIA 

             JUDETUL BISTRITA-NASAUD      

             PRIMARIA COMUNEI PARVA 

 NR. 308 din 29.01.2015. 

 

                R A P O R T 

pentru modificarea H.C.L. Parva 37 din 28.11.2014 privin desemnarea in componenta Consiliului de 

Administratie a Scolii Gimnaziale“Vasile Scurtu” Parva a unui reprezentant al primarului si doi 

reprezentant al Consiliului local al comunei Parva si desemnarea unui reprezentant al acestui consiliu local 

pentru a face parte din Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar si comisia de 

asigurare a calitatii 

 

Subsemnatul CALUS IOAN, secretar al comunei Parva: 

 

 Avand in vedere : 

 - necesitatea adoptarii unei hotarari prin care sa modifice  HCL Parca nr.37 din 28.11.2014 privind 

desemnarea in componenta Consiliului de Administratie a Scolii Gimnaziala “Vasile Scurtu” Parva a unui 

reprezentant al primarului si doi reprezentanti ai Consiliului local al comunei Parva ; 

 - adresa nr.43/22.01.2015 a Scolii Generale "Vasile Scurtu,, Parva prin care se solicita desemnarea 

persoanelor in Consiliul de administrare al scolii; 

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

 - prevederile art.33 din 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; 

 - prevederile art.42, art.44, art.58, art.59, art.61, art.62, art.80-82 si celelalte din Legea   Nr. 24 din 

27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative- republicată; 

 - prevederile art.36 alin.(1),alin.(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: 

 

      C O N S T A T : 

 

 Necesitatea adoptarii unei hotarari prin care sa se modifice art 1 (1) din HGR nr.37/28.11.2014:  

 Sa se desemneze o alta persoana in locul d-nului Calus Toader-Vasile pentru a face parte din 

Consiliul de Administrare al Scolii Gimnaziale “Vasile Scurtu” Parva, ca reprezentant al primarului. 

 Acestea find necesare pentru completarea Consiliului de administratie al Scolii Gimnaziale “Vasile 

Scurtu” Parva, judetul Bistrita-Nasaud,urmare adresei acestei institutii si a soliicitarii d-nului Calus 

Toader-Vasile-viceprimar al comunei Parva. 

 

 

 

                Intocmit secretar, 

       IOAN CALUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                              ROMANIA 

             JUDETUL BISTRITA-NASAUD      

             PRIMARIA COMUNEI PARVA 

 NR. 309 din 29.01.2015 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei Parva nr.37 din 28.11.2014  

privind desemnarea in componenta Consiliului de Administratie a Scolii Gimnaziale “Vasile Scurtu”  

Parva a unui reprezentant al primarului si un reprezentant al Consiliului local al comunei Parva si 

desemnarea unui reprezentant al acestui consiliu local pentru a face parte din Comisia pentru prevenirea si 

combaterea violentei in mediul scolar si comisia de asigurare a calitatii. 

 

                        Subsemnatul, Strugari Ioan-Primarul comunei Parva,judetul Bistrita-Nasaud: 

 

 Avand in vedere : 

 - adresa nr.43/22.01.2015 a Scolii Generale "Vasile Scurtu,, Parva prin care se solicita desemnarea 

persoanelor in Consiliul de administrare al scolii; 

 - necesitatea adoptarii unei hotarari prin care sa modifice  HCL Parca nr.37 din 28.11.2014 privind 

desemnarea in componenta Consiliului de Administratie a Scolii Gimnaziala “Vasile Scurtu” Parva a unui 

reprezentant al primarului si doi reprezentanti ai Consiliului local al comunei Parva ; 

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

 - prevederile art.33 din 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; 

 - prevederile art.42, art.44, art.58, art.59, art.61, art.62, art.80-82 si celelalte din Legea   Nr. 24 din 

27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative- republicată; 

 - prevederile art.36 alin.(1),alin.(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: 

 

 

      MOTIVEZ : 

 

 Necesitatea adoptarii unei hotarari prin care:  

 Sa se desemneze d-nul Strugari Ioan-primarul comunei Parva pentru a face parte din Consiliul de 

Administrare al Scolii Gimnaziale “Vasile Scurtu” Parva. 

 Sa se desemneze d-nul Singiorzan I.Vasile si Rus I.Ioan consilieri local, ca reprezentanti ai 

Consiliului local al comunei Parva in Consiliul de administrare al Scolii Gimnaziale “Vasile Scurtu” Parva. 

 Deasemenea sa se desemneaze d-nul Calus Toader-Vasile- consilier local (viceprimarul comunei 

Parva) 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. 

 Acestea fiind necesare pentru completarea Consiliului de administrare al Scolii Gimnaziale “Vasile 

Scurtu” Parva, judetul Bistrita-Nasaud urmare adresei acestei institutii si a solicitarii d-nului Calus Toader-

Vasile-viceprimar al comunei Parva. 

 

 

                   PRIMAR, 

          STRUGARI IOAN 

 



                              

ROMANIA 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

CONSILIUL LOCAL PARVA 

Comisia  Invatamant Sanatate si Familie,Servicii Publice si Comert, Activitati Social-Culturale, , 

Munca si Protectie Socială,Protectia Copilului,Activitati Sportive si de Agrement,Protectia Mediului 

si Turism. 
Nr. 307/ 29.01.2015 

 
 

RAPORT 
                                                          asupra hotărârii (proiect)  

pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei Parva nr.37 din 28.11.2014  

privind desemnarea in componenta Consiliului de Administratie a Scolii Gimnaziale “Vasile Scurtu”  

Parva a unui reprezentant al primarului si un reprezentant al Consiliului local al comunei Parva si 

desemnarea unui reprezentant al acestui consiliu local pentru a face parte din Comisia pentru prevenirea si 

combaterea violentei in mediul scolar si comisia de asigurare a calitatii. 
 

 In sedinţa  Comisia  Invatamant Sanatate si Familie,Servicii Publice si Comert, Activitati 

Social-Culturale,Munca si Protectie Socială,Protectia Copilului,Activitati Sportive si de Agrement, 

Protectia Mediului si Turism de pe lângă Consiliul Local al comunei Parva potrivit art.44(1),art.54 

(4) şi(5) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale cu modificările si completările ulterioare,  

azi ___________ 2015, am luat în discuţie proiectul de hotărâre susmenţionat  si constăm că : 

 

 

 Avand in vedere : 

 - adresa nr.43/22.01.2015 a Scolii Generale "Vasile Scurtu,, Parva prin care se solicita desemnarea 

persoanelor in Consiliul de administrare al scolii; 

 - necesitatea adoptarii unei hotarari prin care sa modifice  HCL Parca nr.37 din 28.11.2014 privind 

desemnarea in componenta Consiliului de Administratie a Scolii Gimnaziala “Vasile Scurtu” Parva a unui 

reprezentant al primarului si doi reprezentanti ai Consiliului local al comunei Parva ; 

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

 - prevederile art.33 din 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; 

 - prevederile art.42, art.44, art.58, art.59, art.61, art.62, art.80-82 si celelalte din Legea   Nr. 24 din 

27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative- republicată; 

 - prevederile art.36 alin.(1),alin.(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 ; 

 

Proiectul de hotărâre se/nu se avizeaza si se propune a fi înaintat  spre dezbatere plenului consiliului local în 
forma propusă  de iniţiator cu un număr de_______voturi „pentru”____ ,„împotrivă „şi ________„abţineri” de 
la vot din totalul de_____prezenti. 

 

              PPRESEDINTE  ,                                                      SECRETAR, 

                                      Barte Natu                                                          Flore Marina 


