
    
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea a doi consilieri locali în Consiliul de Administrație  al Școlii 

Gimnaziale nr. 1 a Comunei Bicazu Ardelean în anul școlar 2020-2021 

 

Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, întrunit în şedinţă extraordinară, 
Având în vedere prevederile art. 96 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale, modificate și completate, OMEN nr. 4.619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea 

Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de 

învăţământ preuniversitar, Legii nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor 

administraţiei publice locale şi pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și H.G. nr. 576/2020 pentru aprobarea 

programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării în bune 

condiţii a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020; 

Luând în considerare adresa nr. 1380 din 28.08.2020 a Școlii Gimnaziale nr. 1 a Comunei 

Bicazu Ardelean, înregistrată la Primăria Comunei Bicazu Ardelean sub nr. 6913 din 

28.08.2020; 

Văzând referatul de aprobare nr. 6939 din 28.08.2020 a domnului Primar al Comunei 

Bicazu Ardelean, Bîrsan Constantin Ioan, prin care propune desemnarea a doi consilieri locali în 

Consiliul de Administrație  al Școlii Gimnaziale nr. 1 a Comunei Bicazu Ardelean în anul școlar 

2020-2021; 

Luând în considerare ordinea de zi aprobată, proiectul de hotărâre, avizul comisiilor de 

specialitate ale consiliului local, precum și propunerea d-lui consilier Țepeș Ghreuruș Gheorghe 

în sensul desemnării consilierilor locali, Magnani Nina Cristina și Handaric Corneliu Adrian, în 

Consiliul de Administrație  al Școlii Gimnaziale nr. 1 a Comunei Bicazu Ardelean în anul școlar 

2020-2021, numai pe perioada mandatului acestora, urmând ca după alegerile pentru autorităţile 

administraţiei publice locale din anul 2020 și după constituirea noului consiliul local, să fie 

desemnați doi consilieri locali în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 a 

Comunei Bicazu Ardelean pentru restul perioadei din anul școlar 2020-2021; 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) și (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și alin. (14),  art. 139 

alin. (3) raportat la art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 

iulie 2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 – (1) Se desemnează să facă parte din Consiliul de Administrație  al Școlii 

Gimnaziale nr. 1 a Comunei Bicazu Ardelean în anul școlar 2020-2021, pe perioada rămasă din 

mandatul de consilier local, următorii consilieri locali din Consiliul Local al Comunei Bicazu 

Ardelean: 

a) d-na Magnani Nina Cristina 

b) d-nul Handaric Corneliu Adrian. 



(2) După alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020 și după 

constituirea noului Consiliul Local al Comunei Bicazu Ardelean, urmează a fi desemnați doi 

consilieri locali în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 a Comunei Bicazu 

Ardelean pentru restul perioadei din anul școlar 2020-2021. 

Art. 2 - Secretarul Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

primarului comunei Bicazu Ardelean și Instituției Prefectului  Județului Neamț în vederea 

exercitării controlului de legalitate, și va asigura aducerea la cunoștința publică a prezentei 

hotărâri prin afișare la sediul Primăriei și prin publicare pe site-ul 

www.comunabicazuardelean.ro. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Țepeș Greuruș Gheorghe 

 

 

                                                                                                     Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța  

 

 

 

 

Nr. 78 din 29.08.2020 

NOTĂ: Adoptată în ședința extraordinară din 29.08.2020 cu un număr de 12 voturi “pentru”, 0 

voturi “contra” și 0 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 12 consilieri 

prezenți. 

 

http://www.comunabicazuardelean.ro/



