
HOTĂRÂRE  nr. 41/2020 
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Ulieș pentru a 

face parte din Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale Toró Tibor 

 

     Consiliul  Local  al  Comunei Ulieș, întrunit în şedinţă ordinară în data de  05.11.2020, 
     Analizând 
 Referatul de aprobare nr. 218/S/2020 al  Inițiatorului – Primarul  György Sándor, 
precum și necesitatea actualizării componențeiConsiliului de Administraţie al Școlii 
Gimnaziale Toró Tibor, ca urmare a constituirii noului Consiliului Local al Comunei Ulieș,  
în urma alegerilor autorităților administrației publice locale din 27 septembrie 2020 şi ţinând  
cont de necesitatea desfăşurării în bune condiţii a activităţii în Școala Gimnazială Toró Tibor 
şi a exercitarea de către Consiliul de Administraţie al Școlii a atribuţiilor care îi revin,  în 
conformitate cu prevederile legale în materie;    
 Raport de specialitate nr. 224 /S/ 2020  al compartimentului de specialitate, 
 Proiectul de hotărâre nr. 230/S/2020 și  
 Avizul favorabil al comisiei de specialitate cu nr. 236 /S/2020. 
 
  Văzând prevederile art.  96 alin.  (1) şi  (2) din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
       În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a);  art. 133 alin. (1); 
art.134 alin.(1) lit. a); art. 139 alin. (1) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările ăi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
  
         Art. 1.  Se aprobă desemnarea  unui  reprezentant al Consiliului Local al Comunei Ulieș 
pentru a face parte din Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale Toró Tiborîn persoana 
doamnei consilier local Toth Ildiko. 

Art. 2. O dată cu intrarea în vigoare a prezentei Hotărâri de Consiliu Local, orice prevedere 
contrară se abrogă.  
 
        Art. 3.  Primarul Comunei Ulieș  şi persoana desemnată la art. 1 vor  asigura ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri. 
  
Art. 4.Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, primarului comunei Ulieş, Instituției Prefectului judeţului Harghita. 
 
 

Ulieș, 05noiembrie 2020 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ 
 Bálint László Persoanadesemnată 
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