
    
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. 4.619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-

cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 

preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, precum și OMEN nr. 5447/2020 

privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare: adresa nr. 1939 din 02.11.2020 a Școlii Gimnaziale nr. 1 a 

Comunei Bicazu Ardelean, înregistrată la Primăria Comunei Bicazu Ardelean sub nr. 8740 

din 04.11.2020; Hotărârea nr. 78 din 29.08.2020 a Consiliului Local al comunei Bicazu 

Ardelean privind desemnarea a doi consilieri locali în 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 și desemnarea, ulterioară, după alegerile pentru autorităţile 

administraţiei publice locale din anul 2020 și după constituirea noului Consiliul Local al 

Comunei Bicazu Ardelean, a doi consilieri locali în Consiliul de Administrație al Școlii 

Gimnaziale nr. 1 a Comunei Bicazu Ardelean pentru restul perioadei din anul școlar 2020-

2021; Ordinul nr. 529 din 03.11.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de 

constituire a Consiliului Local al comunei Bicazu Ardelean, în urma desfășurării alegerilor 

locale din 27.09.2020 organizate în Circumscripția electorală nr. 12 – comuna Bicazu 

Ardelean; Încheierea nr. 721/21.10.2020 a Judecătoriei Bicaz, definitivă, astfel cum a fost 

modificată prin Decizia Civilă nr. 70 din 30.10.2020 a Tribunalului Neamț – Secția I Civilă și 

de Contencios Administrativ, privind validarea consilierilor locali aleși la alegerilor locale din 

27.09.2020 organizate în Circumscripția electorală nr. 12 – comuna Bicazu Ardelean; 

Încheierea nr. 791 din 09.11.2020 a Judecătoriei Bicaz, definitivă, privind validarea 

supleanților pentru funcția de consilier local în urma alegerilor locale din 27.09.2020 

organizate în Circumscripția electorală nr. 12 – comuna Bicazu Ardelean; 

Văzând referatul de aprobare nr. 8909 din 10.11.2020 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 suplimentată și aprobată astfel cum a fost 

suplimentată, proiectul de hotărâre și avizul comisiilor de specialitate; 



În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (1) 

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

2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

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

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

locali: 

• d-na Magnani Nina Cristina 

• d-nul Handaric Corneliu Adrian 

Art. 2 – (1) Secretarul General al Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea 

prezentei hotărâri primarului comunei Bicazu Ardelean și Instituției Prefectului  Județului 

Neamț în vederea exercitării controlului de legalitate. 

 (2) Compartimentul Resurse Umane, Monitorizarea Procedurilor Administrative, 

Arhivă, Corespondență, aflat în coordonarea secretarului general va asigura publicarea 

prezentei hotărâri în Monitorul Oficial Local pe site-ul 

https://comunabicazuardelean.ro/hotarari-ale-consiliului-local-2/ 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Țepeș Greuruș Gheorghe 

 

 

                                                                                     Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța 

 

Nr. 96 din 03.12.2020 

NOTĂ:  

Adoptată în ședința extraordinară din 03.12.2020 cu un număr de 13 voturi “pentru”, 0 voturi 

“contra” și 0 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri prezenți. 

https://comunabicazuardelean.ro/hotarari-ale-consiliului-local-2/



