
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA LELICENI
CONSILIUL LOCAL LELICENI

HOTĂRÂREA NR. 38/2021
 Privind desemnarea unui membru din Consiliul Local Leliceni în Consiliul

de Admnistra ie, respectiv în Comisia de evaluare i asigurarea calită ii al coliiț ș ț Ș
Gimnaziale ”Nagy István” din Misentea

Consiliul local al comunei Leliceni, întrunit în şedinţa ordinară pe data de 28
iulie 2021, convocată prin Dispoziţia primarului nr.115 /2021.

Având în vedere :
-  Adresa  colii  Gimnaziale  Nagy  István  din  Misentea  nr.  385/2021Ș

înregistratăla institu ia noastră la nr. 1747/2021;ț
- Proiectul de hotărâre nr.   55/2021 înaintat consiliului local Leliceni;
- Referatul de aprobare nr. 56/2021 înaintată de primarul comunei, Dl. 

Nagy István-Alfréd, prin care propune desemnarea membrilor din Consiliul Local 
Leliceni;

- Raportul  de  specialitate  cu  nr.  1803/2021,  înaintată  de  secretarul
general al comunei, d.-na Molnár Szidonia.

-  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.
În conformitate cu prevederile:

- art. 20, art. 96 alin.(2) lit.b) din Legea nr.1/2011-Legea educa iei na ionale,ț ț
cu modificările i completările ulterioare;ș

-  art. 4 lit.b) din OMEN nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru
de  organizare  i  func ionare  a  consiliului  de  administra ie  din  unită ile  deș ț ț ț
învă ământ preuniversitar;ț

  -   art.  11 alin. (1)-(3),  art.  12 din O.U.G nr.75/2005 privind asigurarea
calită ii educa iei, cu modificările i completările ulterioare;ț ț ș



-  art. 79 alin. 1 pct.1 alin.2 lit. b, art.163, art.166 alin. (1) din Regulamentul
– cadru de organizare i func ionare a unită ilor de învă ământ preuniversitar, cuș ț ț ț
modificările i completările ulterioare, aprobat prin Ordinul M.E.C. nr. 5079/2016;ș

-  Hotărârea Consiliului Local nr. 1/2021pentru aprobarea re elei colare dinț ș
Comuna Leliceni pentru anul colar 2021-2022;ș

În conformitate cu prevederile art.6 Legii nr. 52/2003 privind transparen aț
decizională în administra ia publică;ț

În baza art.129 alin.(1), alin.(2) lit d, alin.(7) lit.a i lit. d, art.196 alin.(1) lit.aș
din Ordonan a de Urgen ă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrative;ț ț

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se desemneaza d-na consilier Krézsek Erika, din partea Consiliului
Local Leliceni, ca membru în Consiliul de Admnistra ie a colii Gimnaziale Nagyț Ș
István din Misentea.

Art.2. Se  desemnează  dl.  Bíró  Szabolcs-Imre  consilier  local  ca
reprezentantul Comisiei Locale Leliceni în Comisia pentru evaluarea i asigurareaș
calită ii în cadrul unită ii de învă ământ preuniversitar a colii Gimnaziale „Nagyț ț ț Ș
István”, satul Misentea, Comuna Leliceni.

Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cuno tin a publică i se comunică cu:ș ț ș
 Instituţia Prefectului Judeţul Harghita;
 Primarul comunei Leliceni;
 Persoanelor desemnate.

Pre edinte de edin ă,ș ș ț                Contrasemnează pentru legalitate,
                 Consilier,         Secretar general al comunei, 
Nagy Katalin   Molnár Szidonia

Nr. 38
Adoptată în edin a din data de 28 iulie 2021ș ț
Cu un număr de  9 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în func ieț
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