
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA LELICENI 
CONSILIUL LOCAL LELICENI  

              
HOTĂRÂREA NR.  38/2019 

  Privind  desemnarea unui membru din Consiliul Local Leliceni în Consiliul 
de Admnistrație a Școlii Gimnaziale Nagy Istvan din Misentea 

 

Consiliul Local al comunei Leliceni, întrunit în şedinţa ordinară pe data de 23 
septembrie 2019, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 138/2019;  

 
  Având în vedere : 

 - Adresa Școlii Gimnaziale Nagy Istvan din Misentea nr. 626/2019 
înregistrată la instituția noastră la nr. 2228/2019; 

- Referatul de aprobare nr. 62/2019 înaintată de primarul comunei, Dl. 
Keresztes Balazs, prin care propune desemnarea unui membru din 
Consiliul Local Leliceni; 

- Proiectul de hotărâre nr. 61/2019 înaintat consiliului local Leliceni; 
- Prevederile art. 96 alin.(2) lit.b) din Legea nr.1/2011-Legea educației 

naționale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile  art. 4 lit.b) din OMEN nr. 4619/2014 pentru aprobarea 

Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din 
unitățile de învățământ preuniversitar; 

-  Avizul favorabil al  comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Leliceni: 

• pentru activităţi economico-financiare, juridică şi de disciplină;  
• pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, 

muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport; 
• pentru agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului 

şi turism. 
 
- Prevederile art.6 din Legea nr. 52/2003, lege privind transparența 

decizională în administrația publică; 
 

   În baza art.129 alin.(1), alin.(2) lit d, alin.(7) lit.a și lit. d, art.196 alin.(1) lit.a 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrative; 

 
 



HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1. Se desemneaza d-l consilier Biro Lajos, din partea Consiliului Local 
Leliceni, ca membru în Consiliul de Admnistrație a Școlii Gimnaziale Nagy István 
din Misentea. 

 
 Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică și se comunică cu: 
 Instituţia Prefectului Judeţul Harghita; 
 Primarul comunei Leliceni; 
 D-l Biro Lajos 

 
Leliceni, la data de 23 septembrie  2019 
 
 
            
 
Președinte de ședință,                  Contrasemnează pentru legalitate, 
          Consilier                  Secretarul comunei  
     Ferencz Zoltán                         Molnár Szidonia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 38 
Adoptată în ședința ordinară din data de 23 septembrie 2019 
Cu un număr de 10 voturi din numărul total de 10 consilieri locali în funcție 
 


