
                  ROMANIA 
             JUDETUL BISTRITA-NASAUD      
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 
              H O T A R A R E 
 privin desemnarea in componenta Consiliului de Administratie a Scolii de Arte si Meserii 
 “Vasile Scurtu” Parva a unui reprezentant al primarului si doi reprezentanti ai Consiliului 
                    local al comunei Parva 
 
 Consiliul local al comunei Parva,intrunit in sedinta ordinara din data de 30.09.2011,in prezenta  
a 20 consilieri : 
 
 Avand in vedere : 
 - raportul nr.2310/22.09.2011 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 prin care sa desemnarea in componenta Consiliului de Administratie a Scolii de Arte si 
Meserii “Vasile Scurtu” Parva a unui reprezentant al primarului si doi reprezentanti ai Consiliului local 
al comunei Parva ; 
 - expunerea de motive nr.2311/22.09.2011 intocmita de d-nul gheorghe Stelian-Primarul comunei 
Parva prin care se motiveaza initierea acestui proiect de hotarare ; 
 - raportul favorabil/nefavorabil inregistrat la nr.2367/29.10.2011 al Comisiei Invatamant, Servicii 
Publice si Comert,Cultura, Culte, Protectie Sociala, Mediu, Turism...; 
 - adresa nr.739/13.09.2011 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;  
Nr. 5619 din 11 noiembrie 2010 
 - 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; 
 In temeiul prevederilor 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:  
 
 Art. 1. (1)-Se desemneaza d-nul Gheorghe Stelian-primarul comunei Parva pentru a face parte 
din Consiliul de Administrare al Scolii Generale “Vasile Scurtu” Parva. 
    (2)-Se desemneaza d-nii Singiorzan V.Vasile si Strugari I.Ioan consilieri locali, ca 
reprezentanti ai Consiliului local al comunei Parva in Consiliul de administrare al Scolii Generale 
“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 pentru a 10 consilieri din totalul de 10 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 generala de Arte si meserii “Vasile Scurtu” Parva; 
 
PRESEDINTELE DE SEDINTA,    CONTRASEMNEAZA SECRETAR, 
         STRUGARI IOAN      IOAN CALUS 
              
 
Nr. 22 din 30.09.2011. 
 



                                 ROMANIA 
             JUDETUL BISTRITA-NASAUD      
             PRIMARIA COMUNEI PARVA 
 NR. 2310 din 22.09.2011 
 
                R A P O R T 
 privin desemnarea in componenta Consiliului de Administratie a Scolii de Arte si Meserii 
 “Vasile Scurtu” Parva a unui reprezentant al primarului si doi reprezentanti ai Consiliului 
                    local al comunei Parva 
 
 Subsemnata Vartolomei Saveta, referent de specialitate in cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Parva: 
 
 Avand in vedere : 
 - necesitatea adoptarii unei hotarari prin care sa desemnarea in componenta Consiliului de 
Administratie a Scolii de Arte si Meserii “Vasile Scurtu” Parva a unui reprezentant al primarului si doi 
reprezentanti ai Consiliului local al comunei Parva ; 
 - adresa nr.739/13.09.2011 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;  
Nr. 5619 din 11 noiembrie 2010 
 - 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 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 desemneze d-nul Gheorghe Stelian-primarul comunei Parva pentru a face parte din 
Consiliul de Administrare al Scolii Generale “Vasile Scurtu” Parva. 
 Sa se desemneze d-nii Singiorzan V.Vasile si Strugari I.Ioan consilieri locali, ca reprezentanti ai 
Consiliului local al comunei Parva in Consiliul de administrare al Scolii Generale “Vasile Scurtu” Parva. 
 Acestea fiind necesare pentru completarea Consiliului de administrare al Scolii generale “Vasile 
Scurtu” Parva, judetul Bistrita-Nasaud. 
 
 
 
                Intocmit Referent specialitate, 
            Vartolomei Saveta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              ROMANIA 



             JUDETUL BISTRITA-NASAUD      
             PRIMARIA COMUNEI PARVA 
 NR. 2311 din 22.09.2011 
 
     EXPUNERE DE MOTIVE 
 privin desemnarea in componenta Consiliului de Administratie a Scolii de Arte si Meserii 
 “Vasile Scurtu” Parva a unui reprezentant al primarului si doi reprezentanti ai Consiliului 
                    local al comunei Parva 
 
                        Subsemnatul, Gheorghe Stelian -Primarul comunei Parva: 
 
 Avand in vedere : 
 - necesitatea adoptarii unei hotarari prin care sa desemnarea in componenta Consiliului de 
Administratie a Scolii de Arte si Meserii “Vasile Scurtu” Parva a unui reprezentant al primarului si doi 
reprezentanti ai Consiliului local al comunei Parva ; 
 - adresa nr.739/13.09.2011 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;  
Nr. 5619 din 11 noiembrie 2010 
 - 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 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 Gheorghe Stelian-primarul comunei Parva pentru a face parte din 
Consiliul de Administrare al Scolii Generale “Vasile Scurtu” Parva. 
 Sa se desemneze d-nii Singiorzan V.Vasile si Strugari I.Ioan consilieri locali, ca reprezentanti ai 
Consiliului local al comunei Parva in Consiliul de administrare al Scolii Generale “Vasile Scurtu” Parva. 
 Acestea fiind necesare pentru completarea Consiliului de administrare al Scolii generale “Vasile 
Scurtu” Parva, judetul Bistrita-Nasaud. 
 
 
 
                   PRIMAR, 
     GHEORGHE STELIAN 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              



 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. ____/ _____________2011 
                                                                                      RAPORT 
                                                                    asupra hotărârii (proiect)  
                privin desemnarea in componenta Consiliului de Administratie a Scolii de Arte si Meserii 
 “Vasile Scurtu” Parva a unui reprezentant al primarului si doi reprezentanti ai  
                                                 Consiliului local al comunei Parva     
  
 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 ___________ 2011, am luat în discuţie proiectul de hotărâre susmenţionat  si 
constăm că : 
 
 
 Avand in vedere : 
 - necesitatea adoptarii unei hotarari prin care sa desemnarea in componenta Consiliului de 
Administratie a Scolii de Arte si Meserii “Vasile Scurtu” Parva a unui reprezentant al primarului si doi 
reprezentanti ai Consiliului local al comunei Parva ; 
 - adresa nr.739/13.09.2011 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;  
Nr. 5619 din 11 noiembrie 2010 
 - 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 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, 
                                     ORDACE SIMION                                         SCURTU ALEXANDRU 


