
  Nr. 6848/26.10.2021 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentanții din Consiliul Local Cernat și Primăria Cernat, în 

Consiliul de Administrație la Școala Gimnazială „Vegh Antal” din Cernat 

 

Primarul comunei Cernat, județul Covasna, analizând adresa înaintată de Școala 

Gimnazială ”Vegh Antal” din Cernat,  înregistrat sub nr. 6238/24.09.2021, cu privire la 

desemnarea reprezentanții din Consiliul Local Cernat și Primăria Cernat în Consiliul de 

administraţie la Şcoala Gimnazială „Vegh Antal”, din Cernat,     

 Având în vedere prevederile art. 96  din Legea nr. 1/2011, Legea educaţiei naţionale, ale 

art. 4 lit.b) din Metodologia-Cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 

unităţile de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul Ministerului educaţiei naţionale nr. 

4619/22.09.2014,  

În baza art.129 alin. (2) lit.d), coroborat cu alin. (7) lit.a)  din  O.U.G. nr. 57/2019  privind 

Codul administrativ,          

În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1),  art. 196  alin.(1) lit.”a” din  O.U.G. nr. 57/2019  

privind Codul administrativ,            

 H O T Ă R E Ş T E : 

Art.1.  Se desemnează reprezentanții din Consiliul Local al comunei Cernat în Consiliul 

de Administraţie la Şcoala Gimnazială „Vegh Antal” din Cernat, pentru anul școlar 2021-2022, 

pe consilierii după cum urmează:         

 1. Domnul consilier: Kerekes János      

 2.Domnul consilier: Dimény-Haszmann Orsolya      

 Art.2. Se desemnează pe domnul Rákosi Árpád, primarul comunei Cernat în Consiliul de 

Administraţie la Şcoala Gimnazială „Vegh Antal” din Cernat, pentru anul școlar 2021-2022. 

 Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează 

persoanele desemnate și Consiliul de Administrație la Şcoala Gimnazială „Vegh Antal” din 

Cernat. 

 

Primar 

Rákosi Árpád 
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Nr. 6849/26.10.2021 

REFERAT DE APROBARE 

asupra proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanţi din Consiliul Local al 

comunei Cernat și Primăria Cernat  în Consiliul de Administraţie la Şcoala Gimnazială 

„Vegh Antal” din Cernat 

 

 Cu această ocazie vă aduc la cunostiinta dumneavoastră, că Metodologia-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţiule de învăţământ 

preuniversitar, impune constituirea consiliului de administrtaţie în cadrul unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  în cadrul fiecărei centru bugetar.       

 Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 

unităţiule de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordin al Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 

4619/22.09.2014, în art. 4 alin.(1) lit. b) prevede constituirea consiliului de administraţie în 

cadrul unităţilor de învăţîmânt preuniversitar, care este organ de conducere al unităţii de 

învăţământ.      

În baza acestei prevederi legale, Consiliul de administraţie în cadrul Şcolii Gimnaziale 

„Vegh Antal” din Cernat este format din 9 membri, dintre care 2 reprezentanţi ai Consiliului 

Local Cernat și un reprezentant din partea Primăriei Cernat.       

Propun ca în consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Vegh Antal” din Cernat, 

lângă primarul comunei, să fie desemnat 2 consilieri din cadrul Consiliului Local al comunei 

Cernat după cum urmează: 

l. domnul consilier: Kerekes Janos 

2. domnul consilier: Dimény-Haszmann Orsolya 

În contextul celor de mai sus am initiat proiectul de hotărâre pe care vă rog ca după 

deliberare să-l aprobati în forma prezentată, adoptând o hotărâre în acest sens cu ocazia ședinței 

ordinare din luna octombrie 2021. 

 

Cernat la 26.10.2021 

 

Primar 

Rákosi Árpád 
 

 

 

 

 

ROMÂNIA  

Județul Covasna - Comuna Cernat  

PRIMĂRIA 

527070 - Cernat nr. 456 

Tel: 0267-367501- Fax: 0267-367488 

e-mail: csernatonkozseg@yahoo.com - comunacernat@yahoo.com 

 



 

H O T Ă R Â R E A  Nr.61/2021 

privind desemnarea reprezentanții din Consiliul Local Cernat și Primăria Cernat, în 

Consiliul de Administrație la Şcoala Gimnazială „Vegh Antal” din Cernat. 

Consiliul Local al comunei Cernat, judeţul Covasna, întrunit în şedinţa ordinară de 

consiliu în data de 27.10.2021, convocat de primarul comunei Cernat,    

 Analizând proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţii din Consiliul Local al 

comunei Cernat și Primăria Cernat, în Consiliul de administraţie la Şcoala Gimnazială „Vegh 

Antal” din Cernat, şi referatul de aprobare pentru susținerea proiectului de hotărâre,  

 Având în vedere prevederile art. 96  din Legea nr. 1/2011, Legea educaţiei naţionale, ale 

art. 4 lit.b) din Metodologia-Cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 

unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 

4619/22.09.2014,  

 În baza art.129 alin. (2) lit.”d”, coroborat cu alin. (7) lit.”a”  din  O.U.G. nr. 57/2019  

privind Codul administrativ,           

 În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1),  art. 196  alin.(1) lit.”a” din  O.U.G. nr. 57/2019  

privind Codul administrativ,            

 H O T Ă R E Ş T E : 

Art.1.  Se desemnează reprezentanții din Consiliul Local al comunei Cernat în Consiliul 

de Administrație la Școala Gimnazială „Vegh Antal” din Cernat, pentru anul școlar 2021-2022, 

pe consilierii după cum urmează:         

 1. Domnul consilier: Kerekes János      

 2.Doamna consilier: Dimény-Haszmann Orsolya     

 Art.2. Se desemnează pe domnul Rákosi Árpád, primarul comunei Cernat în Consiliul 

de Administrație la Şcoala Gimnazială „Vegh Antal” din Cernat, pentru anul școlar 2021-2022. 

 Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează 

persoanele desemnate și Consiliul de Administraţie la Şcoala Gimnazială „Vegh Antal” din 

Cernat. 

Cernat la 27.10.2021 

 Preşedintele de ședință      Contrasemnează 

        Dimény-Haszmann Orsolya                 Secretar general 

              Kocsis Csilla Bea 

Difuzarea:            

 1 ex. la dosar cu ședințele consiliului local        

 1 ex. la primar          

 1 ex. la Școala gimnazială Vegh Antal din Cernat       

 1 ex. la Instituția prefectului județul Covasna       

 1 ex. la afișare  
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 Nr. 6849/26.10.2021 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanţi din Consiliul Local al comunei 

Cernat și Primăria Cernat  în Consiliul de Administraţie la Şcoala Gimnazială „Vegh Antal” din 

Cernat 

 

 

 Unitățile de învățământ, sunt conduse de consiliile de administrație, de directori și, după 

caz, de directori adjuncți. În exercitarea atribuțiilor ce le revin, consiliile de administrație și 

directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu consiliul reprezentativ al părinților și cu 

autoritățile administrației publice locale. 

Potrivit Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din 

unitățile de învățământ preuniversitar din 22.09.2014, în cazul în care consiliul de administrație 

este format din 9 membri, dintre aceștia 4 sunt cadre didactice; primarul sau un reprezentant al 

primarului; 2 reprezentanți ai consiliului local și 2 reprezentanți ai părinților.     

În contextul celor de mai sus consider întemeiat proiectul de hotărăre sus citat pe care în 

baza prevederilor art. 136 alin.(3) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

propun spre aprobare  de către Consiliul Local Cernat cu ocazia ședinței ordinare din luna 

octombrie 2021. 

 

 

 

Cernat la 26.10.2021 

 

 

Secretar general 

Kocsis Csilla Bea 
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A V I Z  
asupra proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanţi din Consiliul Local al comunei 

Cernat și Primăria Cernat  în Consiliul de Administraţie la Şcoala Gimnazială „Vegh Antal” din 

Cernat. 

 

 

 

 Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, culte, munca și 

protecția socială, protecție copii, tineret și sport, la data 26.10.2021, s-a întrunit în ședință de 

lucru pentru avizarea  proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanţi din Consiliul Local al 

comunei Cernat și Primăria Cernat  în Consiliul de Administraţie la Şcoala Gimnazială „Vegh Antal” din 

Cernat.          

În urma analizării proiectului de hotărâre, văzând raportul de specialitate al 

compartimentului de resort în cadrul aparatului de specialitate al primarului, s-a reținut că este 

întocmit în conformitate cu prevederile legale, este necesar și oportun.  

Totodată, în locul domnului consilier Kerekes János comisia propune pe doamna consilier 

Dimény-Haszmann Orsolya.  

În contextul celor de mai sus în baza art. 136 alin. (3), lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, se avizează favorabil proiectul de hotărăre și se propune spre 

aprobare de către consiliul local cu ocazia ședinței ordinare din luna octombrie 2021. 

 

Cernat la 26.10.2021 

 

  Președinte      Secretar 

 Dimény-Haszmann Orsolya      Ambrus Alpár  
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      Nr.. 6668/26.10.2021 

 

Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, culte, munca și protecția 

socială, protecție copii, tineret și sport (Comisia nr. II) 

 

 

 

 


